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An tAcht um an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, 1971 Alt 16(1): 

 
"Tabharfaidh an Bord tuarascáil don Aire in aghaidh na bliana ar imeachtaí an Bhoird faoin Acht seo i gcaitheamh na 
bliana acadúla roimhe sin de chuid an Choláiste agus cuirfidh an tAire faoi deara cóip den tuarascáil a leagan faoi 
bhráid gach Tí den Oireachtas." 

 
An Bord 

 

Cathaoirleach An Bhoird An tOllamh Niamh Brennan (go dtí an 01/03/2018) 
Dr Richard Thorn (ón 23/03/2018) 

 

Comhaltaí an Bhoird Mary Dorgan (go dtí an               
01/03/2018) 

  Adrienne Eacrett (go dtí an 
28/10/2016)  

 Karen Furlong (go dtí an 
01/03/2018) 
Ross Golden Bannon (ón 
30/11/2016) Frederick Goltz (ón 
23/03/2018) Darragh Hogan (ón 
23/03/2018) 
Dr Declan Long (ón 23/03/2018) 
Jane McDaid (ón 23/03/2018) 
Gráinne Murphy (ón 05/02/2016) 
Christine O’Donovan (ón 
23/03/2018) Sonia O’Dwyer (ón 
23/03/2018) 

Ian Power (go dtí an 01/03/2018) 

An tOllamh Mark Rogers (go dtí an 
30/03/2017)  
Sinéad Ryan (ón 23/03/2018) 
Blaise Smith (go dtí an 29/09/2017)  
Rachel Tuffy (ón 15/06/2015) 
Oliver Whelan (go dtí an 
01/03/2018) 

 

Oifigeach an Bhoird Bernard Hanratty, Stiúrthóir Gníomhach agus Comhalta Ex 
Officio den Bhord (ón 01/03/2016 go dtí an 04/08/2017) 
An tOllamh Alex Milton, Stiúrthóir Eatramhach (ón 29/09/2017 go 
dtí an 31/12/2017)  
Dr Siun Hanrahan, Stiúrthóir Eatramhach (ón 29/09/2017 go dtí an 
31/12/2017)  
Damian Downes, Cláraitheoir/Rúnaí 
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Ráiteas an Chathaoirligh 
 

Cuimsítear sa tuarascáil seo an tréimhse ina raibh an tOllamh Niamh Brennan ina cathaoirleach ar Bhord 
an NCAD agus arbh é an 15 Meitheamh 2015 go dtí an 1 Márta 2018 an téarma oifige a bhí aici. Ullmhaíodh an 
tuarascáil bhliantúil seo sula raibh deireadh le téarma oifige an Bhoird sin. Ceapadh Bord nua in Aibreán 2018 agus 
tionóladh a chéad chruinniú ar an 1 Bealtaine agus ainmníodh an Dr. Richard Thorn ina Chathaoirleach ag an 
gcruinniú sin. 

 
Mar a luadh sa Tuarascáil Bhliantúil roimhe seo, mhínigh an tOllamh Brennan i dtuarascálacha an Chathaoirligh roimhe seo 
na saincheisteanna suntasacha le córas NCAD um rialú airgeadais inmheánach a d’aithin An Bord agus iad i mbun oifige in 
2015. Tá an Bord reatha tiomanta i gcónaí leanúint leis an obair a rinne an tOllamh. Brennan agus a comhghleacaithe chun 
plean feabhsúcháin rialachais a chur i bhfeidhm agus a chur i bhfeidhm do NCAD. Mar thoradh ar an Athbhreithniú 
Institiúideach, a rinneadh in 2017 agus a sonraíodh sa tuarascáil seo, bhí Plean Feabhsúcháin Cáilíochta a thugann breac-
chuntas ar fhreagairt NCAD ar mholtaí an Athbhreithnithe agus chuir an plean seo eolas dlúth ar obair An Bord maidir le 
plean straitéiseach nua a fhorbairt do NCAD le linn 2018 agus 2019. 
 
Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun aitheantas a thabhairt arís don dul chun cinn suntasach a rinne an tOllamh 
Brennan agus iarchomhaltaí an Bhoird, agus thar ceann NCAD buíochas a ghabháil leo as a gcuid oibre crua agus a 
dtiomantais agus iad in oifig. 
 
Tarraingím aird ar éachtaí suntasacha mac léinn agus céimithe NCAD a leanann ar fheabhas go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta. 
 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann agus leis na mic léinn araon as a dtiomantas leanúnach don 
Choláiste. 

 
Ar deireadh, thar ceann an Bhoird, ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do Roinn Oideachais agus 
Scileanna agus don Údarás um Ard-Oideachas as an tacaíocht leanúnach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An Dr Richard Thorn 
Cathaoirleach 
NCAD
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Tuarascáil Acadúil 
 
Post an Stiúrthóra  
Chuir Bord bailchríoch ar chomhdhéanamh an Choiste Cuardaigh agus an Choiste Roghnóireachta do phost an 
Stiúrthóra ag a chruinniú an 28 Deireadh Fómhair, 2016. Chuir Cathaoirleach an Bhoird nuashonruithe rialta ar 
fáil don Bhord ar obair an dá Choiste. Ag a chruinniú an 9 Nollaig, 2016, d’aontaigh An Bord go mbeadh an 
téarma oifige do phost mar Stiúrthóir ar feadh 7 mbliana. 
 
Ar mholadh an Choiste Roghnóireachta, cheadaigh An Bord ceapachán Sarah Glennie i bpost mar Stiúrthóir ag a 
chruinniú a tionóladh an 21 Aibreán, 2017. 

 

Bronnadh 
Tionóladh an Searmanas Bronnta bliantúil i O’Reilly Hall, UCD an 21 Samhain, 2016. Ba ‘bronnadh dúbailte’ é seo inar 
bronnadh 528 mac léinn ó na cláir fhochéime ceithre bliana agus trí bliana. 
 
Comhaontas UCD 
Bunaíodh dhá ghrúpa oibre chun tabhairt faoi obair de réir moltaí breise atá i gcomhthuarascáil NCAD + UCD. 
Reáchtáil na Grúpaí Oibre Creidiúnaithe agus Comhoibrithe a gcruinnithe tionscnaimh an 20 agus an 21 Meán 
Fómhair, 2016. 
 
Bhuail an tÚdarás Ardoideachais le Stiúrthóir Gníomhach NCAD agus Uachtarán UCD ag cruinniú an 25 Samhain, 
2016 chun dul chun cinn maidir leis an gComhghuaillíocht Acadúil a phlé. 
 
Rinneadh an Meabhrán Comhaontaithe idir NCAD agus UCD a athnuachan ar feadh tréimhse trí bliana eile i mí 
Lúnasa 2017. 

 

Tionscadal PELARS EU 
Chríochnaigh an tionscadal trí bliana PELARS i mí Eanáir 2017 agus rinneadh an t-athbhreithniú deiridh AE ar 24 
Márta, 2017 agus bhí an dá pháirtí dhéag ar fad i láthair. Seoladh Taispeántas ‘Patrúin Foghlama’, a thug 
mionsonraí ar phróiseas agus aschuir an tionscadail, i nGailearaí NCAD an 23 Márta, 2017. 

 

Clár Oibre Ealaíne sa Bheartas Oideachais 
D’fhoilsigh an Irish Times litir ón Stiúrthóir Gníomhach, Bernard Hanratty, maidir le healaín a bheith á glacadh mar ábhar 
geata agus maidir le Curaclam Ealaíne na hArdteistiméireachta a athchóiriú. Fuair sé seo aiseolas an-dearfach agus aird na 
meán sóisialta. 

 
Reáchtáil Cumann Múinteoirí Ealaíne na hÉireann ‘Lá Gníomhaíochta’ chun athbhreithniú ar Churaclam Ealaíne na 
hArdteistiméireachta a chur chun cinn an 26 Deireadh Fómhair, 2016. Scríobh an Coláiste chuig institiúidí ealaíne agus 
dearaidh, agus don tionscal, chun cuspóir an lae a mhíniú agus chun seolta a sheoladh litir tacaíochta chuig an Aire 
Oideachais agus Scileanna. Reáchtáil mic léinn sa Choláiste feachtas sna meáin shóisialta chun tacú leis an lá 
gníomhaíochta. 
 
Arm Saoránach na hÉireann - Nochtadh Plaic 
Ar an Déardaoin, 6 Deireadh Fómhair, 2016 nochtadh plaic sa Choláiste chun comóradh a dhéanamh ar fhir, 
mhná agus dhaoine óga ó na ceantair máguaird a d’fhóin le Arm Saoránach na hÉireann le linn na tréimhse 
réabhlóideacha 1913-23. 
 
Roimh an nochtadh bhí máirseáil ó Eaglais Naomh Caitríona go dtí an Coláiste agus caint ó staraí áitiúil ina 
dhiaidh sin. 

 

An Chomhairle Acadúil 
Rinneadh ballraíocht na Comhairle Acadúla a athbhreithniú i rith na bliana mar aon lena Téarmaí Tagartha. 
 
Cheadaigh an Chomhairle Acadúil dhá chúrsa nua i nDearadh: Léaráid BA (Onór.) Agus Dearadh 
Idirghníomhaíochta BA (Onór.). Ceadaíodh Bliain Studio Plus freisin do chláir sa Scoil Dearaidh. 
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Tionscadal Scáthfhoghlama Daltaí 
Ghlac 45 dalta timthriall sinsearach ó 23 scoil rochtana nasctha páirt sa Tionscadal Scáthaithe Mac Léinn. Tá sé mar 
aidhm ag an tionscadal seo deiseanna meantóireachta piaraí a chur chun cinn do dhaltaí sa chúigiú bliain ar mian 
leo a gcuid roghanna san ardoideachas san ealaín agus sa dearadh a iniúchadh. Chaith daltaí dhá lá ag scáthú mic 
léinn ealaíne agus dearaidh sa stiúideo agus ag léachtaí. 

 
Lá Rochtana 
Bhí Lá Rochtana ar siúl i mí an Mhárta agus bhí deis ag 173 dalta meánscoile ó 23 scoil rochtana nasctha taithí a fháil ar dhá 
cheardlann ealaíne agus dearaidh i rith an lae. Dearadh agus stiúrann ceardlanna mic léinn ó gach cearn den NCAD. 
 
Tionscadal Meantóireachta Ealaíontóra 

Tá an Tionscadal Meantóireachta Ealaíontóra scríofa anois i gcuraclam an dara bliain Oideachas Ealaíne agus Dearaidh. 
Cláraíonn scoileanna do rang dúbailte chomh maith le grúpa / rang don Tionscadal Meantóireachta Ealaíontóra. Ghlac 14 
scoil páirt agus tionóladh taispeántas sa Scoil Oideachais i mí Aibreáin agus d’fhreastail daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí 
go maith air. 
 

Gradaim Scoláireachtaí na bPunann 
Bronnadh 10 scoláireacht ar Chúrsa Ullmhúcháin Phunann Samhraidh CEAD ar dhaltaí sa chúigiú bliain a 
fhreastalaíonn ar scoileanna rochtana nasctha. 

 

cc 
Scríobhadh an Modúl Rochtana Bunscoile i gcuraclam na chéad bhliana Oideachas Ealaíne agus Dearaidh. 
Forbraíodh dhá thionscadal i gcomhpháirtíocht le Tionscadal Freud ag IMMA agus leis an Tionscadal 
Peirspictíochtaí Port le Port Bhaile Átha Cliath agus Gailearaí Hugh Lane. Ghlac 17 bunscoil le stádas banda DEIS 
páirt sa dá thionscadal agus thug os cionn 650 leanbh bunscoile cuairt ar an seó iarchéime i rith na seachtaine. 

 

Scéim Rochtana 
Chláraigh tríocha haon mac léinn céad bliana leis an Scéim Rochtana. 

 
Sparánacht Taistil Mary Cawley 
Tá Sparánacht Taistil Mary Cawley uathúil do NCAD agus tá sé oscailte do mhic léinn atá cláraithe leis an Oifig Rochtana. 
Bronnadh sparánacht ar sheisear faighteoirí chun tacú le cuairteanna taighde agus staidéir. 
 
Gradam Taispeántais Mary Black  
Tacaíonn Gradam Taispeántais Mary Black le mac léinn bliana deiridh amháin atá cláraithe leis an Oifig Rochtana. 
Cruthaíodh an dámhachtain trí uacht Mary Black chun cabhrú le mic léinn na costais a bhaineann lena 
dtaispeántas bliana deiridh ag NCAD. 

 

Future Creators & Future Cadets 
D'éirigh le cúig dhéagóir is fiche a fhreastalaíonn ar scoileanna i mBaile Átha Cliath 8 an clár Creators Future a 
chríochnú agus fuair siad Teastais Gnóthachtála i mí an Mheithimh. D’fhreastail ceithre pháiste déag bunscoile ar 
an gclár Daltaí Amach Anseo, ag fáil Teastais Gnóthachtála ag NCAD i mí an Mheithimh. 

 
Erasmus na gConairí Digiteacha 
Cuireadh tionscadal na gCosán Digiteach i gcrích le comhdháil idirnáisiúnta ag NCAD agus seoladh an Clár 
um Bhealaí Digiteacha agus FGL d’Acmhainní Meantóirí Digiteacha. 

 
Gradam Clancy Quay Studio 
Leanann Kennedy Wilson Ireland lena n-urraíocht ar Chlár Rochtana NCAD trí spás tráchtála a sholáthar atá 
lonnaithe i gCé Clancy i mBaile Átha Cliath 8. 

 

Tionscadal Óige Rialto 
Oibríonn NCAD Access le daoine óga a fhreastalaíonn ar Thionscadal Óige Rialto agus a thacaigh lena gcuid 
oibre trí Champaí Ealaíne na Cásca agus Iúil. 

 

Solas Project 
Thacaigh Rochtain NCAD le dearadh agus seachadadh tionscadail sé seachtaine tar éis scoile le baill foirne, 
ceannairí agus leanaí a fhreastalaíonn ar Thionscadal Solas ar Shráid Thomáis. Taispeánadh saothar ealaíne an 
tionscadail i Scoil Oideachais NCAD. 
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Dearbhú Cáilíochta 
Athbhreithniú Institiúideach 

Ba é an t-Athbhreithniú Institiúideach príomhócáid agus fócas an dearbhaithe cáilíochta ag NCAD sa bhliain acadúil 2016-
17. Athbhreithniú mór é seo ar an gColáiste iomlán ag ár gcomhpháirtí creidiúnaithe: UCD. 

 

Is é an chéad chéim den phróiseas leathan ná tuarascáil féinmheasúnaithe. Déantar an tuarascáil seo a dháileadh ar 
phainéal athbhreithnithe seachtracha, a thug cuairt ar an gColáiste ansin i mí an Mhárta 2017. Mar thoradh air sin, d’aithin 
a dtuarascáil réimsí ar gá iad a fheabhsú. Bhain an imní is tromchúisí leis an bpainéal athbhreithnithe le sláinte agus 
sábháilteacht sa Choláiste. 

 

Torthaí an Phainéil Athbhreithnithe: 

Moltaí 

1. Neart na ceannaireachta sinsearaí le blianta beaga anuas. 

2. Thairg comhghleacaithe a ghlacann páirt i gcruinnithe tuairimí eolasacha, gafa agus macánta. 

3. D’fhreagair comhghleacaithe sa dá institiúid go dearfach agus go coinsiasach don obair a rinne an ciste straitéiseach um 
fhorbairt nuálaíochta a thuairisciú in 2016. 

4. Dul chun cinn mór a rinneadh chun na gnóthaí airgeadais a réiteach. 

5. Tá an Plean Feabhsúcháin Cáilíochta laistigh den SAR críochnúil agus fairsing. 

6. Tá páirtithe leasmhara thar a bheith dearfach faoi obair an Choláiste agus a gcaidrimh leat. 

7. Rannpháirtíocht shoiléir choláisteach ar leibhéal Chomhchlár Bhord NCAD UCD. 

 

Treo 

● Sláinte & Sábháilteacht, ábhar imní tromchúiseach. 

 

Moltaí 

1. Saincheisteanna straitéiseacha 

2. Struchtúir choiste 

3. Próisis athbhreithnithe 

4. Rannpháirtíocht na mac léinn 

5. Foireann 

6. Teagasc agus Foghlaim 

7. Taighde 

8. Áiseanna agus Airgeadas. 

Mar fhreagairt ar thuarascáil an Phainéil Athbhreithnithe, d’fhorbair NCAD Plean Feabhsúcháin Cáilíochta. Is doiciméad 
oibre é seo, a chaithfidh an Coláiste a nuashonrú gach 6 mhí agus tuairisc a thabhairt don Oifig Cáilíochta ag UCD. 

 

Beidh an chéad Athbhreithniú Institiúideach eile ar siúl i bhfómhar na bliana 2019. Dá bhrí sin, cuirfidh NCAD tús leis an 
bpróiseas féinmheasúnaithe sa bhliain acadúil 2018-19. 
 
Athbhreithniú Leabharlainne 

Scrúdaigh grúpa athbhreithnithe piaraí an Leabharlann i mí Iúil 2016. Ba iad príomhchúiseanna imní an phainéil an spás, do 
Leabharlann Edward Murphy agus do NIVAL araon. Ina theannta sin, mhol an painéal go ndéanfaí NIVAL a athlonnú go 
timpeallacht níos oiriúnaí a cheadódh idirghníomhú níos fearr leis an bpobal. 

 

Mar obair leantach, i mí Dheireadh Fómhair 2017, chuir an Leabharlann a Plean Feabhsúcháin Cáilíochta ar fáil, a cuireadh 
faoi bhráid An Bord. Déanfar é seo a nuashonrú go rialta. 
 

Straitéis an Choláiste 
Cuireadh tús leis an bpróiseas chun an bunús le haghaidh Straitéise Coláiste a iniúchadh faoi cheannaireacht an 
Stiúrthóra Gníomhach Bernard Hanratty. Tá torthaí an phróisis seo ar fáil mar fhaisnéiseoir ar Straitéis an 
Choláiste atá le forbairt ag an Stiúrthóir nua. 
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Gníomhaíocht Dhánlann NCAD 
D'óstáil Gailearaí NCAD roinnt taispeántas i rith na bliana lena n-áirítear: 
● PELARS * Patrúin Foghlama - Dé Domhnaigh, 23 Márta - Dé Máirt, 28 Márta 2017 
Taispeántas a thaispeánann torthaí an tionscadail PELARS * curtha i láthair ag Roinn Dearaidh Táirgí an NCAD. 
● Múnlaigh an Todhchaí - Dé hAoine, 3 Márta - Dé Luain, 20 Márta 2017 
Taispeántas de shaothar nua le fiche de na déantúsóirí dearthóirí is spreagúla agus is cruthaithí in Éirinn ar bronnadh 
duaiseanna Future Makers orthu. 
● Cartlann Tearmainn - Dé Máirt, 6 Nollaig, 2016 - an Dr Ronit Lentin | Gníomhaí Joe Moore | Ealaíontóir Vukašin 
Nedeljković | An tOllamh Aislinn O’Donnell. 
Ócáid taispeántais de chur i láthair ó phainéilithe cuireadh. 
 
Is féidir sonraí iomlána imeachtaí uile Ghailearaí NCAD a fháil ag  http://www.ncad.ie/about/gallery/. 

 

Gradam Ealaíne agus Deartha NUI2017 

Bronntar Duais Ceannaigh NUI gach bliain ar phíosa oibre ag céimí de chuid NCAD a bhfuil cáil air nó uirthi féin. Tá mic léinn 
na bliana deiridh incháilithe go huathoibríoch le haghaidh machnaimh don Duais. Ba é Du Jingze faighteoir Dhuais Ealaíne 
agus Dearaidh NUI 2017 as a phéintéireacht ‘Images / reflets dans l’eau’. 
 
Duais Foirne NCAD2017 
Bunaíodh Duais Foirne NCAD do mhic léinn i 1994 agus tá sí maoinithe ag ranníocaíochtaí deonacha ó chuid 
d’fhoireann NCAD. Ainmníonn a Scoileanna / Ranna mic léinn lena mbreithniú do dhámhachtain na Duaise ina 
bhliain deiridh, agus uathu siúd a ainmnítear, féachann Coiste Roghnóireachta ar mhac léinn amháin a 
chomhlíonann critéir na dámhachtana. Bronnadh Duais Foirne 2017 ar bheirt mhac léinn: Sarah O’Neill, 
Amharcchumarsáid agus Anne Ebeling, Media ar bronnadh € 1,000 an ceann orthu. Fuair an seachtar mac léinn 
ainmnithe eile € 100 mar an dara háit. 

 
Leabharlann Edward Murphy agus Leabharlann Náisiúnta na nAmharc-Ealaíon (NIVAL)  
Forbairt straitéiseach / Tiomsú airgid 
Lean Athbhreithniú Dearbhaithe Cáilíochta 2016 ar an Leabharlann le dréachtphlean Feabhsúcháin Cáilíochta mar 
fhreagairt ar thuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe Piaraí. Rud is tábhachtaí i measc na moltaí ná spás níos fearr agus 
breise a sholáthar do bhailiúcháin agus do sheirbhísí agus méadú agus athstruchtúrú ar acmhainní foirne. 
 
Bhronn an Roinn Gnóthaí Ealaíon, Cultúir, Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta maoiniú de € 120,000 ar NIVAL faoin Scéim 
Caipitil Ealaíon & Cultúir chun é a athlonnú go cóiríocht níos oiriúnaí agus aghaidh na sráide ar an gcampas. 
 
Bhronn an Chomhairle Ealaíon maoiniú ioncaim de € 56,700 ar NIVAL don tréimhse Eanáir go Nollaig 2017. Léiríonn sé seo 
maoiniú gan staonadh an bhliain roimhe sin. 
 
NIVAL: Catalógú/Digitiú 
Tá digitiú na mbailiúchán cartlainne annamh agus uathúil lárnach anois i ngníomhaíochtaí NIVAL. Cuireadh tús le tionscadal 
mórscála chun Cartlann Patrick Scott a chaomhnú lena n-áirítear digitiú leabhar gearrthóg urghnách an ealaíontóra. Ag 
tógáil ar an rath a bhí ar bhallraíocht NIVAL i Stór Digiteach na hÉireann (DRI), críochnaíodh tionscadal chun Bailiúchán 
Gailearaí Egan a liostáil agus a dhigitiú agus a ionghabháil sa stór. Rinneadh tionscadail dhigitithe eile ar Bhailiúchán Jan de 
Fouw, ar Bhailiúchán Cor Klaasen, agus ar shampla de na 900+ mír i mBailiúchán Leabhair na nEalaíontóirí. Tionscnaíodh 
tionscadal chun smacht leabharliosta a fháil ar na 600+ mír i Leabharlann Evie Hone, ceann de bhailiúcháin speisialta NIVAL. 
 
Cur i dTaisce / Tiomnachtaí/ Sealbhú 
Cuireadh roinnt bailiúchán suntasach le NIVAL trí éadáil nó taisce: Ábhar stiúideo an dealbhóra Peter Grant nach 
maireann, múinteoir ag DMSA / NCA (D); cáipéisíocht príomhfhoinse a bhaineann leis na healaíontóirí Sara 
Horgan, John Coyle, Patrick Pollen, George Potter; taifid iomlána riaracháin Chumann Ealaíne Múinteoirí na 
hÉireann; cainníocht de líníochtaí bunaidh ar mhórscála do ghloine dhaite le Gerald O'Byrne, céimí de DMSA agus 
fostaí ag Earley and Co.; póstaeir annamh a bhaineann le healaín agus dearadh na hÉireann ó na 1960idí, 70idí, 
80idí ón mbailitheoir ealaíne déanach George McClelland; gearrshaolta agus póstaeir ó The Library Project. 

 
For-rochtain/ Taispeántais 
IMMA/NIVAL : ROSC 50 - 1967 / 2017. Chuaigh NIVAL i gcomhpháirtíocht le Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann ar 
chlár imeachtaí a chomóradh 50 bliain ó chéad taispeántas ROSC lena n-áirítear bronnadh coimisiúin ealaíontóirí 
ar Amanda Coogan, Emma Haugh, Christodoulos Makris, Nathan O’Donnell agus Suzanne Walsh. 
 
Comhdháil Chumann Leabharlanna Ealaíne (ARLIS) RA agus Éire Baile Átha Cliath

http://www.ncad.ie/about/gallery/
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Chuir foireann na leabharlainne leis an ócáid bhliantúil seo le roinnt páipéar comhdhála agus rannpháirtíocht ar 
an gcoiste eagraithe. I measc na n-imeachtaí ar an gcampas bhí caint leis an ealaíontóir Aideen Barry, 
taispeántas ó Bhailiúchán Leabhair na nEalaíontóirí, agus taispeántas litreach le Jamie Murphy sa Distillers Press.
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Tuarascáil Riaracháin 
 
 
Iniúchadh ar Ráitis Airgeadais 
Ceadaíodh iniúchadh na ráiteas airgeadais do 2012/2013 ag cruinniú den Bhord an 29 Iúil 2016. Críochnaíodh an 
clár oibre chun iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais 2013/14 i rith na bliana. 
 
Rialachas  
Cheadaigh Bord an méid seo a leanas ag a chruinniú a tionóladh an 7 Deireadh Fómhair 2016: Téarmaí Tagartha 
an Bhoird; Téarmaí Tagartha an Choiste Iniúchta agus Riosca; Cairt Iniúchta Inmheánaigh. 

 

Búiséad 
Ag cruinniú neamhchorpraithe de chuid an Bhoird a tionóladh an 30 Aibreán, 2017 comhaontaíodh Comhairleoir 
Airgeadais a cheapadh chun comhairle a thabhairt don bhord go práinneach ar chúrsaí airgeadais. 
 
Cheadaigh Bord buiséad 2017-2018 le cur faoi bhráid an HEA, le caveat, ag a chruinniú a tionóladh an 7 Iúil, 
2017. 

 

An Coiste Iniúchta agus Riosca  
Tháinig an Coiste Iniúchta agus Riosca le chéile ocht n-uaire ó Dheireadh Fómhair 2016 go Meán Fómhair 2017. 

 

Comhshocrú HEA 2014-2016 
Bhuail an Coláiste le Painéal na Saineolaithe a rinne athbhreithniú ar aighneacht Timthriall Idirphlé 
Straitéiseach 3 an Choláiste an 12 Meán Fómhair 2016. Rinne Bernard Hanratty, Damian Downes, an Dr Siún 
Hanrahan agus an tOllamh Dervil Jordan ionadaíocht ar an gColáiste. D'iarr an HEA go dtabharfadh an Coláiste 
aghaidh ar roinnt saincheisteanna a bhaineann go ginearálta leis na IAOanna agus le saincheisteanna eile a 
bhaineann go sonrach le NCAD. 
 
Cuireadh Comhshocrú nuashonraithe faoi bhráid an HEA ina raibh nuashonrú ar an dul chun cinn maidir leis na 
cuspóirí comhaontaithe. Bhí cruinniú dearfach ag an gColáiste freisin ar an Dlúth le Painéal Athbhreithnithe an 
ÚAO. 

 

Tuarascáil Bhliantúil faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014 
Rinneadh nochtadh cosanta amháin don Choláiste don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2017. 

 

Plean Straitéiseach 
Reáchtáil an Coláiste Lá Straitéise an 24 Deireadh Fómhair, 2016 arna éascú ag Mark Sobczyk ó Brand Engine agus 
d’fhreastail baill foirne a dhéanann ionadaíocht ar gach Roinn sa Choláiste mar aon le hUachtarán agus Leas-Uachtarán 
Aontas na Mac Léinn NCAD.



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2016/2017 
 

11 

 

 

 
 

Tuarascáil Foirgneamh 
Sláinte agus Sábháilteacht 
Ag eascairt ón Tuarascáil ón Athbhreithniú Institiúideach, tugadh treoir i mí Aibreáin 2017 maidir le sláinte agus 
sábháilteacht sa Choláiste. D'éiligh UCD ar NCAD gníomhú go gasta agus go héifeachtach chun na 
saincheisteanna a leigheas. 
 
Tar éis na treorach a fuarthas, d’ordaigh an Bord go dtabharfaí tosaíocht agus críochnú d’oibreacha feabhais 
sláinte agus sábháilteachta mar ábhar práinne. Thug NCAD faoi anailís iomlán chuimsitheach ar chomhlíonadh 
sláinte agus sábháilteachta agus sábháilteachta ó dhóiteán, agus d’iarr bainistíocht laistigh den eagraíocht agus 
an HEA sraith pleananna cuimsitheacha ar chostas iomlán le haghaidh oibreacha feabhsúcháin sláinte agus 
sábháilteachta sa Choláiste. 
 
De réir mar a tháinig tuairiscí ar gach foirgneamh isteach, léirigh cé nár ghá aon cheann de na foirgnimh ar an 
gcampas a dhúnadh, go raibh clár oibre ag teastáil a d’fhéadfaí a scaipeadh amach thar thréimhse ama. 
Coinníodh an Roinn Oideachais agus Scileanna, HEA agus UCD cothrom le dáta maidir le cúrsaí sláinte agus 
sábháilteachta. 

 
Áitreabh 
Le tacaíocht ó Diageo, osclaíodh Amharclann Rupert Guinness Dé Luain, 19 Meán Fómhair. Soláthraíonn sé seo spás léachta 
cumais mhóir don Choláiste, nach bhfuil aige ar champas Shráid Thomáis. 
 
Cheadaigh Bord an costas le haghaidh caiteachais ar an Sceideal Dilapidations do Scoil John Street West. 
 
An tAcht um Láithreáin Tréigthe 
Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath imní in iúl maidir le cuma agus riocht ingearchlónna ar Shráid Alkin 
NCAD. Ina dhiaidh sin cheadaigh Bord ceapachán ailtire chun cabhrú le tograí a fhorbairt don láithreán le haghaidh 
athbhreithnithe ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

 
Áiseanna 
Chuir báisteach throm ó am go chéile le linn na bliana le teagmhais thromchúiseacha damáiste uisce i NIVAL agus i 
stórais lasmuigh den láthair i Leabharlann Edward Murphy. 

 

Fadhbanna Spáis an Champais  
Ag a chruinniú an 7 Deireadh Fómhair, 2016 cheadaigh an Bord caiteachas de € 20,000 ar Phlean Forbartha Campais níos 
leithne. 
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Gnóthachtálacha Mac Léinn/Iarchéimithe roghnaithe 

 
Gnóthachtálacha Mac Léinn 
Leantar ag aithint mic léinn NCAD ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta. I measc na mbuaicphointí tá: 
 
Na Cluichí Oilimpeacha 
Bhí NCAD bródúil go raibh beirt Oilimpeach as measc a phobail: rinne Brian Keane (Print) ionadaíocht ar Éirinn sa 
Triathlon agus rinne Orla Comerford (An Chéad Bhliain) ionadaíocht ar Éirinn sa 100m T-13 sna Cluichí 
Parailimpeacha. 

 
Cumann Idirnáisiúnta na nDearthóirí Clóscríbhneoireachta 
Fuair Conor Foran, mac léinn Cumarsáide Amhairc NCAD, ballraíocht de chuid Chumann Idirnáisiúnta na 
nDearthóirí Clóscríbhneoireachta (ISTD) le Moladh (an t-aon cheann a bronnadh in Éirinn le beagnach deich 
mbliana) agus fuair Liam Trumble agus Phelim McGovern Ballraíocht ISTD le Fiúntas (dhá cheann as triúr a 
bronnadh i Éireann). Bronnadh ballraíocht ar sheachtar mac léinn NCAD eile lena n-áirítear: Daniel Eames, Alana 
McDonough, Leah Downing, Deirdre Rawle, Tadhg Murray, Finn Mullan agus Lucas Garvey. Chuir sé seo NCAD 
mar an institiúid idirnáisiúnta rangaithe ag uimhir 2 sa chatagóir seo. 

 

Gradaim Futuremakers Chomhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann 

Bronnadh Gradam Mac Léinn na Bliana Déantóirí na Todhchaí 2017 (€ 2,000) ar Caoimhe McGuckin, atá ag déanamh 
staidéir ar Sheodra agus Miotalóireacht. 

 

Bronnadh an Gradam Nuálaíochta ar Adele Walsh, mac léinn Ceirmeachta (€ 1,000). Bronnadh an Gradam Dearaidh (€ 
1,000) ar an mac léinn Dearadh Faisin Caoimhe Hill. 

Bronnadh Tacaíocht Cónaithe (€ 1,000) ar an mac léinn Ceirmeachta & Gloine Sophie Kate Curran. 

 

Bronnadh Tacaíochtaí Ábhair (€ 500) ar gach ceann díobh: Georgia Dunne (Dearadh Dromchla Teicstíle & Cultúr Amhairc); 
Laoise Carey (Dearadh Faisin); Marie O’Rourke (Gloine agus Ceirmeacht) agus Rachel Blanckensee (Dearadh Faisin). 

 

Fuair Dan Eames, mac léinn BA (Onór.) Dearadh & Cultúr Amhairc, Tacaíocht Taispeántais (€ 500). 
 
Gradaim Iarchéime Chomhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann 
Bhuaigh Pearl Reddington (Céimí Faisean) an Gradam Dearaidh, bhuaigh Pierce Healy (Céimí Seodra & Oibre Miotal) an 
Gradam Todhchaíochtaí Samhlaithe agus bronnadh Tacaíocht Cónaithe ar Aisling McGloughlin (Céimí Seodra & Oibre 
Miotal). 
 
Cumann Staire Dearaidh 

Stair Dhearaidh agus Cultúr Ábhar Bronnadh duais Chumann Staire Dearaidh 2017 ar an aiste is fearr ag mac léinn 
iarchéime, Alison Mac Cormaic, céimí MA. 
 

Iontaobhas Cuimhneacháin Sóisearach Thomas Dammann 

Bunaíodh Iontaobhas Cuimhneacháin Sóisearach Thomas Dammann i 1985. Bronnann na hiontaobhaithe dámhachtainí ar 
thionscadail taighde san ealaín agus sa dearadh. Fuarthas thart ar 190 iarratas in 2017 agus rinne an t-iontaobhas 20 
dámhachtain. In 2017, bhronn na hiontaobhaithe na dámhachtainí seo a leanas ar fhochéimithe NCAD, iarchéimithe agus 
céimithe le déanaí: 

 

Aoife Banks BA Comhchúrsa BA Ealaín agus Déantúsán, Mínealaín agus Cultúr Amhairc: € 2,000  

Darragh Dempsey MFA sna Meáin, Mínealaín: € 2,420 

Loretta Moore MA ACW, Cultúr Amhairc: € 480 

Maia Nunes BA Ealaín agus Déantán Teicstíle, Mínealaín: € 2,720  

Ann Quinn BA Péintéireacht, Mínealaín: € 756 

Sven Sandberg, Péintéireacht MFA, Mínealaín: € 500  

Vici Waterstone BA MFA Mínealaín: € 500  

Anna West BDes Ceardaíocht, Dearadh: € 2,000 
 

Gradaim Dearaidh agus Léiriúcháin Leabhar na Breataine 
Ainmníodh Aisling Lee, céimí Cumarsáide Amhairc, mar bhuaiteoir 2016 sa chatagóir Leabhar Mac Léinn is Fearr ag 
searmanas mór le rá Dámhachtainí Dearaidh & Léiriúcháin Leabhar na Breataine a tionóladh (10.11.16) ag Óstán Jumeirah 
Carlton Tower i Knightsbridge, Londain. 
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Ar an ngearrliosta don ghradam Leabhar na Mac Léinn is Fearr bhí céimithe Alexandra Morehead agus Diane Dear. 
D'oibrigh an triúr mac léinn ar an ngearrliosta ó NCAD leis an teicneoir Jamie Murphy ó Distillers Press, an cheardlann 
clóghrafaíochta agus cló litreach a bhfuil cáil dhomhanda air agus atá lonnaithe i Roinn na Cumarsáide Amhairc NCAD. 
 
Gradaim na bhFochéimithe 
Ainmníodh Vivienne Molloy, céimí ó Scoil na Mínealaíne / Roinn an Chultúir Ábhar Feidhmeach mar Bhuaiteoir Domhanda i 
gcatagóir na nAmharcealaíona de na Dámhachtainí Fochéime. 
 
Gradaim Dearaidh Mac Léinn RSA 
Fuair Dan Eames, mac léinn BA (Onór.) Dearadh & Cultúr Amhairc, moladh sna gradaim dearaidh dhomhanda seo. 

 
Sparánacht River Island  
Fuair Caoimhe Hill Sparánacht River Island ar luach € 3,500 móide intéirneacht íoctha trí mhí i Londain. 

 

Buaiteoirí Dhuais Sparánachta Brown Thomas ‘Designer to Watch’ 
Roinneadh sparánacht Brown Thomas ‘Designer to Watch’ idir beirt mhac léinn in 2017. Bronnadh an chéad duais 
de € 3,000 ar Laoise Carey, a roghnaíodh don bhailiúchán ‘Eidolon’. Bronnadh € 1,000 ar Colin Burke mar an dara 
háit as a bhailiúchán ‘Born in 32’. Maidir leis an mbeirt mhac léinn, áiríodh sa duais suiteáil dearaí i CREATE ag 
Brown Thomas i mí Iúil 2017 agus clár meantóireachta leis an bhfoireann bainistíochta. 

 

Sparánacht RCA /Duais Sráidbhaile Chill Dara 
Andrew Bell - Céimí Faisin 2014 

 

Gradam Sparánachta Parsons Nua-Eabhrac 
Aideen Gaynor - Céimí Faisin 2016 

 
Gradam Dearthóir Óg na Bliana Féile Faisin Bhaile Átha Cliath 
Bhuaigh Jessica Donnelly Gradam Dearthóir Óg na Bliana Féile Faisin Bhaile Átha Cliath. 

 

Gradaim Iarchéime Institiúid Dearthóirí in Éirinn (IDI) 
Bronnadh dámhachtainí Iarchéime IDI ar chúigear céimithe Dearaidh Táirgí / Tionscail. Bhí gnóthachain na gcatagóirí sna 
réimsí seo a leanas: 

● Sarah Twaddell agus Megan Sands - Dearadh Táirgí Tráchtála 
●  John Godfrey - Sóisialta Dearadh Táirgí 
● Catherine Grogan - Troscán Dearaidh Táirgí 
● Jade Yeats - Comhéadan Úsáideora / Taithí Úsáideora 
● Ross Dowd - Dearadh Uilíoch 

 

               Cuireadh dáréag mac léinn Cumarsáide Amhairc ar an ngearrliosta thar 7 gcatagóir ag gradaim Iarchéime IDI: 
● Eulich McGeown - Buaiteoir sa Chatagóir Dearaidh Dhigitigh / Dearaidh UX do: 761: Eispéireas clóghrafaíochta 

fíorúil ar Dialann Anne Frank 
● Ailbhe Keane, Beochan Rothaí Izzy - Ardmholadh sa chatagóir Beochan agus Dearadh Tairiscint. 
● Alexandra Morehead, Ardmholadh sa chatagóir Dearadh Leabhar do: Little Boy. 
● Jamie Smyth, Ardmholadh sa chatagóir Clóscríbhneoireachta.. 

 
Gradam Físeán Scannán Umbrella Jerwood 
Bhuaigh Patrick Hough, Roinn na Meán an gradam mór le rá seo de chuid na S.A. 

 
Gradam Meán Digiteach an Stáisiúin Dóiteáin 
Bhuaigh Hannah Brady Gradam Meán Digiteach an Stáisiúin Dóiteáin. 

 
Buaiteoirí Ghradam Amharcealaíon RDS 2016 
Ba í céimí de chuid NCAD, Elaine Hoey, buaiteoir Ghradam Ealaíne RDS Taylor 2016 € 10,000, a fógraíodh ag 
seoladh an chéad thaispeántais Dámhachtainí Amharc-Ealaíne RDS. In éineacht le Elaine bhí Sven Sandberg agus 
Michelle Hall a roinn duaischiste € 6,000 an R.C. Gradam Lewis-Crosby. 

 

Bhuaigh Aoife Dunne Gradam Stiúideo Truck Monster RDS atá comhdhéanta de stiúideo saor in aisce ar feadh 
bliana i Monster Truck Studios ar Shráid Francis’s Dublin agus stipinn € 2,000 le caoinchead an RDS. 
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Staidrimh Mac Léinn 

 
1. Líon na mac léinn Fhochéime Teastais & Dioplóma: (Páirtaimseartha) 

 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Fir 33 28 31 35 

Mná 119 109 127 111 

Iomlán 152 137 158 146 

 

2. Líon na Mac Léinn Fochéime Lánaimseartha (BA &BDes) 

 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Fir 295 329 309 230 

Mná 621 719 766 654 

Iomlán 916 1048 1075 884 

 

3. Líon na Mac Léinn Iarchéime  

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Fir 51 36 52 50 

Mná 121 116 106 102 

Iomlán 172 152 158 152 

 
4. Líon na Mac Léinn san Oideachas Leantach: 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Iomlán 436** 347** 572** 319** 

* Cúrsaí Samhraidh, Fómhar agus Cásca san áireamh. 
**Cúrsaí Neamhchreidmheasa Gearra 
 

5. Mic Léinn Lánaimeartha 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Fochéimithe 909 1048 1075 884 

Iarchéimithe 135 125 143 130 

Iomlán 1044 1173 1218 1014 

 
6. Mic Léinn Pháirtaimseartha 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Fochéimithe 7 0 0 0 

Iarchéimithe 37 27 15 22 

 Iomlán 44 27 15 22 
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Ráitis Airgeadais 
 
Is cuid den tuarascáil seo na ráitis airgeadais iniúchta don bhliain dar críoch an 30 Meán Fómhair 2017. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÁITIS AIRGEADAIS DON 

BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 30 

MEÁN FÓMHAIR 2017 
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Eolas faoin gColáiste  

 
 
 

Seoladh  An Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha 

100 Sráid Thomáis  

Baile Átha Cliath 8  

                                                 DO8 K521 

 

 
Iniúchóirí    An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste  

    3A Sráid an Mhéara Uachtarach  

    Baile Átha Cliath 1 

 

 
Baincéirí  Banc na hÉireann 

 
          85 Sráid San Séamas 
 
          Baile Átha Cliath 8 

 
 

 
Aturnaetha  Aturnaetha St John 

 
14, City Gate 

 
Sráid an Droichid Íochtarach   

Baile Átha Cliath 8
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INNÉACS Leathanach 

 
 

 

Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil an Bhoird  
 

 
Tuarascáil an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 

 
 
Ráiteas maidir leis an gCóras um Rialú Inmheánach Airgeadais 

 
 
Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas 
 
 
Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach 

 

Ráiteas ar Athruithe ar an gCuntas Cúlchistí agus Caipitil 

2-8 
 

 
9-11 

 
 

12-15 
 

 
     16 

 

17 

 
18

 

Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais 19 

Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid 20 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais        21-41 
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil an Bhoird  

Rialachas 

Bunaíodh Bord den Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Dearaidh faoi Acht an Choláiste Náisiúnta 

Ealaíne agus Dearaidh, 1971. Tá feidhmeanna An Bord leagtha amach in alt 5 den Acht seo. Tá 

Bord cuntasach don Aire Oideachais agus Scileanna agus tá sé freagrach as dea-rialachas a 

chinntiú agus déanann sé an tasc seo trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan síos 

agus cinntí straitéiseacha a dhéanamh ar gach príomhcheist ghnó. Is é an Stiúrthóir agus an 

fhoireann bainistíochta sinsearaí atá freagrach as bainistíocht, rialú agus treo laethúil an Choláiste 

Náisiúnta Ealaíne agus Dearaidh. 

Caithfidh an Stiúrthóir agus an fhoireann bainistíochta sinsearaí an treo straitéiseach leathan atá 

leagtha síos ag An Bord a leanúint, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach 

ball den Bhord ar na príomhghníomhaíochtaí agus na cinntí a bhaineann leis an eintiteas, agus ar 

aon rioscaí suntasacha ar dóigh dóibh teacht chun cinn . Feidhmíonn an Stiúrthóir mar 

idirchaidreamh díreach idir An Bord agus bainistíocht an Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Dearaidh. 

 
Fhreagrachtaí an Bhoird 

Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach ina Théarmaí Tagartha ina bhfuil na hábhair atá 

curtha in áirithe go sonrach le haghaidh cinneadh an Bhoird. I measc na míreanna seasta a 

mheasann an Bord tá: 

• leasanna a dhearbhú, 

• tuarascálacha ó choistí, 

• tuarascálacha airgeadais / cuntais bhainistíochta. 

Iarrann Alt 15 (1) d’Acht an Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Dearaidh, 1971 Bord a choinneáil, i 

cibé foirm a cheadóidh an tAire Oideachais agus Scileanna le toiliú an Aire Caiteachais agus 

Athchóirithe Poiblí, gach ceart agus is gnách. cuntais ar an airgead go léir a fuarthas agus a 

caitheadh beart. 

Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, éilítear ar an mBord: 

• beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach. 

• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus críonna. 

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé míchuí glacadh leis 

go leanfaidh sé ag feidhmiú, agus 

• a rá ar cloíodh le caighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe, faoi réir aon imeachta ábhartha a 

nochtar agus a míníodh sna ráitis airgeadais. 

Tá Bord freagrach as taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil a nochtann, le cruinneas 

réasúnta tráth ar bith, a staid airgeadais agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann 

na ráitis airgeadais Alt 15 (1) d’Acht an Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Dearaidh, 1971. Tá an 

Bord freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais ar shuíomh 

Gréasáin an Choláiste. 

 
 
 

Leathanach 2 
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Tá Bord freagrach as an bplean agus an buiséad bliantúil a cheadú. Cheadaigh an Bord an buiséad 

bliantúil don bhliain airgeadais 2016/17 an 29 Iúil 2016. 

Tá Bord freagrach freisin as a shócmhainní a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnta a 

ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 

Measann Bord go dtugann ráitis airgeadais an Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Dearaidh léargas 

fíor agus cóir ar fheidhmíocht airgeadais agus ar staid airgeadais an Choláiste an 30 Meán Fómhair 

2017. 

 
Strúctúr an Bhoird 

 
Tá Cathaoirleach ar an mBord, cúigear gnáthchomhalta agus ceapann an tAire Oideachais agus 

Scileanna gach duine acu, mar aon le beirt ionadaí foirne acadúla, beirt ionadaí mac léinn, Stiúrthóir 

an Choláiste agus breathnadóir foirne neamh-acadúil amháin. Ceapadh baill an Bhoird ar feadh 

tréimhse trí bliana agus tagann siad le chéile ar feadh 10 seisiún sa bhliain ar a laghad. Sonraíonn 

an tábla thíos an tréimhse cheapacháin do bhaill reatha: 

 
Ball den Bhord Ról Dáta ceaptha Dáta scóir nó  

   athcheaptha 

 
Richard Thorn 

 

Frederick Goltz 

 
Cathaoirleach 

 

Gnáthbhall 

23 Márta 2018 
 

23 Márta 2018 

 

 
Jane McDaid 

 
Gnáthbhall 23 Márta 2018 

 

 
Darragh Hogan 

 
Gnáthbhall 23 Márta 2018 

 

 
Sinead Ryan 

 

Christine O'Donovan 

 
Gnáthbhall 

 

Gnáthbhall 

23 Márta 2018 

 
23 Márta 2018 

 

 
Declan Long 

 
Ball acadúil 23 Márta 2018 
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Board Member Ról Dáta ceaptha Dáta scóir nó  

athcheaptha 

 
Rachel Tuffy 

 
Ball acadúil 15 Meitheamh 2015 23 Márta 2018 -  

   athcheaptha 

 
Grainne Murphy 

 
Ionadaí 5 Feabhra 2016 23 Márta 2018 - 

 na mac léinn  athcheaptha 

 
Sonia O'Dwyer 

 
Ionadaí 23 Márta 2018 

 

 na mac léinn   

 
Mark Carroll 

 
Breathnadóir 15 Meitheamh 2015 23 Márta 2018 -  

 neamh-acadúil  athcheaptha 

 
Sarah Glennie 

 
Stiúrthóir 1 Eanáir 2018 

 

 
An tOllamh Niamh 

 
Cathaoirleach  15 Meitheamh 2015 1 Márta 2018 - 

Brennan   Scor 

 
Karen Furlong 

 
Gnáthbhall 15 Meitheamh 2015 1 Márta 2018 - 

   Scor 

 
Mary Dorgan 

 
Gnáthbhall 15 Meitheamh 2015 1 Márta 2018 - 

   Scor  

 
Ian Power 

 
Gnáthbhall 15 Meitheamh 2015 1 Márta 2018 - 

   Scor 

 
Blaise Smith 

 
Gnáthbhall 15 Meitheamh 2015 29 September 2017 - 

D’éirigh as 

 
Professor Mark 

 
Gnáthbhall 15 Meitheamh 2015 30 Márta 2017 - 

Rogers   D’éirigh as 
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Ball den Bhord 

 
 

 
Bernard Hanratty 

 
 

 
Adrienne Eacrett 

Ról 

 
 

 
Stiúrthóir 
Eatramhach 

 

 
Ionadaí na 

mac léinn 

Dáta ceaptha 

 
 

 
1 Márta 2016 

 
 

15 Meitheamh 
2015 

Date of retirement or re 

athcheaptha 

 
4 August 2017 – 

D’éirigh as  

 
28 October 2016 – D’éirigh as 

 

Ross Golden Bannon Ionadaí 

      na mac léinn 

30 Samhain 2016 8t December 2017 - D’éirigh 

as 

 

Oliver Whelan Ball acadúil 15 Meitheamh 

 2015 

1 Márta 2018 - scor 

 

Chuir Bord tús le hAthbhreithniú Éifeachtúlachta agus Meastóireachta Boird i mí Eanáir 2018,  
a bhí ar an gcéad athbhreithniú den chineál seo. Déanfaidh an Bord reatha an dara hathbhreithniú i  
mí Eanáir 2019 le hathbhreithniú seachtrach in 2020. 
 
Tá coiste amháin bunaithe ag an mBord, mar a leanas: 

 

1. An Coiste Iniúchta agus Riosca (ARC}: tá trí bhall den Bhord agus ball neamhspleách amháin. Is é 

ról an ARC tacú leis an mBord maidir lena fhreagrachtaí as saincheisteanna riosca, rialaithe agus 

rialachais agus dearbhú gaolmhar. Tá an ARC neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na 

heagraíochta. Cinntíonn an Coiste go háirithe go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus 

neamhspleách ar na córais rialaithe inmheánaigh lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchta. 

Tuairiscíonn an ARC don Bhord tar éis gach cruinnithe, agus go foirmiúil i scríbhinn go bliantúil. Is 

iad baill reatha an Choiste Iniúchta agus Riosca: Frederick Goltz (Cathaoirleach), Darragh Hogan, 

Sinead Ryan agus Sean Quigley. Le linn na tréimhse tuairiscithe ba iad baill an Choiste Iniúchta 

agus Riosca: Karen Furlong (Cathaoirleach), Ian Power, Mary Dorgan agus Sean Quigley. Bhí 

seacht gcruinniú den ARC in 2017. 
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Sceideal Tinrimh, Táillí agus Costais 

 
Baill Ní bhfaigheann Bord aon táille. Tá sceideal tinrimh ag cruinnithe An Bhoird agus an Choiste do 

2017 leagtha amach thíos lena n-áirítear na costais a fhaigheann gach ball: 

 
 An Bord ARC  Costais 2017 

 
€ 

 

Líon na cruinnuithe 
 

a ceathair 
déag 

  

a seacht 
 

 

Niamh Brennan 
 

14 

   

 

Mary Dorgan 
 

12 
  

6 
 

€1,407 

Karen Furlong 
 

12 
  

7 
 

 

Ian Power 
 

11 
  

7 
 

 

Mark Rogers 5 
   

 

Blaise Smyth 
 

12 
   

€ 637 

Rachel Tuffy 
 

11 
   

 

Oliver Whelan 
 

10 
   

 

Bernard Hanratty 9 
   

 

Grainne Murphy 
 

14 
   

 

Sean Quigley 
 

0 
  

5 
 

 

Ross Golden Bannon 
 

10 
   

 

Adrienne Eacrett 
 

0 
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Príomh-Athruithe Pearsanra 

 
Tháinig an Bord a ceapadh in 2015 chun críche go nádúrtha an 1 Márta 2018. Níl ach dhá bhall de 

Bhord athcheaptha ar an mBord reatha. D'éirigh beirt bhall den Bhord as a phost le linn na tréimhse 

tuairiscithe agus níor tháinig duine eile ina n-áit. Tháinig téarma oifige an Stiúrthóra Eatramhaigh 

chun críche an 4 Lúnasa 2017 agus ceapadh Stiúrthóir nua, le dáta tosaigh 1 Eanáir 2018. 

Ghníomhaigh beirt bhall foirne sinsearacha de chuid NCAD mar stiúrthóirí locum chun an bhearna a 

chlúdach. 

 
  Nochtadh a Éilíonn an Cód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit (2016) 

 
Tá Bord freagrach as a chinntiú gur chomhlíon an Coláiste ceanglais an Chóid Chleachtais um 

Rialachas Comhlachtaí Stáit (“an Cód”), mar a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe 

Poiblí i mí Lúnasa 2016. Is iad na nochtaithe seo a leanas a cheanglaítear leis an gCód: 

 

  Miondealú Sochair Gearrthéarmacha Fostaithe - Féach nóta 7 

 

  Costais Chomhairleachta - Féach nóta 26 

 

  Costais agus Socruithe dlíthiúla - neamhbhainteach sa tréimhse tuairiscithe Caiteachas Taistil  

  agus Cothaithe  - Féach nóta 25 

   

Caiteachas Fáilteachais - Nóta 27 

 

  Ráiteas Comhlíonta 

 

Ghlac Bord leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) agus tá nósanna 

imeachta curtha i bhfeidhm aige chun comhlíonadh an Chóid a chinntiú. Tá athbhreithniú déanta ag 

Bord ar a chomhlíonadh leis an gCód agus tá roinnt réimsí sainaitheanta aige nach bhfuil sé ag 

comhlíonadh go hiomlán agus tá na céimeanna riachtanacha á nglacadh chun aghaidh a thabhairt 

orthu. 

• Tá plean straitéiseach á fhorbairt don Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha agus táthar ag súil go 

gceadóidh An Bord é in 2019. 

• Áireofar an Ráiteas um Rialú Inmheánach i dtuarascáil chuimsitheach an Chathaoirligh don Aire 

Oideachais agus Scileanna. 

• Cuirtear pacáistí boird ar fáil do gach ball den Bhord. Beidh oiliúint do bhaill an Bhoird ar siúl go luath in 

2019 agus déanfar na pacáistí a athbhreithniú ag an bpointe sin. 

• Cé go bhfuil cóid iompair i bhfeidhm, níor foilsíodh iad ar an suíomh Gréasáin go fóill. Táthar ag súil go 

bhfoilseofar iad roimh dheireadh 2018. 

• Tá an chairt scríofa ag leagan amach róil agus fhreagrachtaí an ARC á athbhreithniú chun iomláine.  

• Tá litir chaighdeánach cheapacháin á cur i bhfeidhm do Chomhaltaí nua-cheaptha don ARC. 

• Tá clár á chur i bhfeidhm de gach post Boird de chuid comhlachtaí Stát-mhaoinithe atá i seilbh na foirne. 
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•  I measc na nithe eile a bhaineann le rialuithe inmheánacha i gcás nach gcomhlíonann an 

Coláiste go hiomlán tá; leagtha amach sa Ráiteas um Rialú Inmheánach. 

                                  

 

 

 

Richard Thorn, 

Cathaoirleach den Bhoird 

 

 

 

 
Dáta 

 

Sarah Glennie, 

Stiúirthóir 
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TUARASCÁIL ARNA TÍOLACADH AR THITHE AN OIREACHTAIS 

 AN COLÁISTE NÁISIÚNTA EALAÍNE IS DEARTHA 

Tuairim ar na Ráitis Airgeadais  

 

Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha don 
bhliain dar críoch an 30 Meán Fómhair 2017 mar a éilítear faoi fhorálacha an Achta um 
an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha 1971. Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta 
den: 

• ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas, 

• ráiteas maidir le hioncam cuimsitheach 

• ráiteas ar athruithe ar an gcuntas cúlchistí agus caipitil 

• ráiteas maidir leis an staid airgeadais 

• ráiteas maidir leis an sreabhadh airgid, agus 

• na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar aon bheartais chuntasaíochta 

shuntasacha. 

 
Is é mo thuairim, go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor agus cothrom ar 
shócmhainní, ar dhliteanais agus ar staid airgeadais an Choláiste amhail an 30 Meán 
Fómhair 2017 agus ar a ioncam agus ar a chaiteachas don bhliain dar críoch sin i 
gcomhréir le Caighdeán Tuairiscíochta Airgeadais (FRS) 102 - an Caighdeán 
Tuairiscíochta Airgeadais a bhfuil feidhm leis sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na 
hÉireann. 

 

Béim ar ábhar - maoiniú pinsean iarchurtha 

Gan mo thuairim ar na ráitis airgeadais a cháiliú, tarraingím aird ar Nóta 17 Sochair 

Scoir. 

Tá na scéimeanna pinsin a chuireann an Coláiste i bhfeidhm ar bhonn sochair shainithe 
agus tá siad comhdhéanta de scéim aoisliúntais neamh-mhaoinithe agus Scéim Aonair 
Pinsin Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair). 

Tá aithint na sócmhainne maoinithe pinsin iarchurtha i ndáil leis an Scéim Aonair ag 

freagairt do na forálacha reachtúla i ndáil le maoiniú na scéime sin. Ciallaíonn aithint 

sócmhainne i ndáil leis an scéim eile go bhfuiltear ag súil go gcuirfidh an Stát maoiniú 

ar fáil chun dliteanais pinsin a sheasamh de réir mar a bheidh siad dlite. Gné dhílis den 

tslí ar láimhseáladh na cuntais an bonn tuisceana go ndéanfar aon ioncam a ghinfidh 

an Coláiste a chur, i dtosach báire, in aghaidh costais reatha agus go seasfaidh maoiniú 

Stáit aon ghannchion in acmhainní a bheidh de dhíth chun dliteanais pinsean amach 

anseo a sheasamh. 
 

Béim ar ábhar - gnóthas leantach 

Gan mo thuairim ar na ráitis airgeadais a cháiliú, tarraingím aird ar Nóta 1 (c) Gnóthas 

leantach. Thabhaigh an Coláiste easnamh don bhliain de € 444,000 agus bhí easnamh 

carntha de € 1 milliún aige an 30 Meán Fómhair 2017. Tugann an nóta breac -chuntas 

ar an mbonn ar a bhfuil an Bord sásta go bhfuil an Coláiste fós ina ghnóthas leantach. 

 

An bonn atá leis an tuairim 

Rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um 

Iniúchadh (ISAnna) arna bhfógairt ag Eagraíocht Idirnáisiúnta na nInstitiúidí 

Iniúchóireachta Uachtaraí. Déantar cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin 

sin san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo. Táim neamhspleách ar an 

gColáiste agus chomhlíon mé mo chuid freagrachtaí eiticiúla eile de réir na 

gcaighdeán. 

Creidim gur leor agus is iomchuí an fhianaise iniúchta a fuair mé chun bunús a sholáthar 

do mo thuairim.



Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Comptroller and Auditor General 

 

 

 

Tuairisciú ar fhaisnéis seachas ar na ráitis airgeadais, agus ar ábhair eile  

Tá eolas eile curtha i láthair ag an gColáiste in éineacht leis na ráitis airgeadais. 

Cuimsítear ann an ráiteas ar fhreagrachtaí an Bhoird agus ráiteas maidir leis an gcóras 

um rialú inmheánach airgeadais. Tá cur síos ar na freagrachtaí atá orm tuairisc a 

thabhairt maidir le heolas den chineál sin, agus ar ábhar eile lena dtuairiscím trí 

eisceacht san aguisín atá ag dul leis an tuarascáil seo. 

Saincheisteanna rialachais 

Nochtann an ráiteas rialachais agus an ráiteas ar rialú inmheánach nach raibh an 

Coláiste ag comhlíonadh an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016 

go hiomlán agus leag sé amach na bearta atá á ndéanamh ag an gColáiste chun 

aghaidh a thabhairt ar na hábhair sin. 

 

Seamus McCarthy 

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

21 Nollag 2018 



 

 

Aguisín leis an tuarascáil 
 
 
 
           Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird  

 

Leagtar amach sa ráiteas ar fhreagrachtaí an Bhoird na 

freagrachtaí atá ag comhaltaí Boird an Choláiste 

Náisiúnta Ealaíne is Deartha. Tá comhaltaí an Bhoird 

freagrach as  

• ráitis airgeadais a ullmhú sa bhfoirm atá ceadaithe ag an 

Aire Oideachais agus Scileanna le toiliú an Aire 

Airgeadais  

• a chinntiú go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor 

agus cothrom i gcomhréir le FRS102  

• rialtacht na n-idirbheart a chinntiú  

• cibé an bhfuil úsáid a bhaint as bonn cuntasaíochta an 

ghnóthais leantaigh oiriúnach a mheas, agus  

• rialú inmheánach a chinneann siad atá riachtanach 

d'fhonn ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas 

ábhartha, cibé mar thoradh ar chalaois nó earráid. 

 

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste 

Éilítear orm faoi Alt 15 den Acht um an gColáiste Náisiúnta 

Ealaíne is Deartha 1971 iniúchadh a dhéanamh ar ráitis 

airgeadais an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha agus 

tuairisciú a dhéanamh orthu i dtuarascáil a bheidh le tíolacadh 

ar Thithe an Oireachtais.  

Is é an cuspóir atá agam agus mé i mbun an iniúchta teacht ar 

dhearbhú réasúnach cibé an bhfuil na ráitis airgeadais tríd is tríd 

saor ó mhíráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois nó earráid. 

Is ionann dearbhú réasúnach agus leibhéal ard dearbhaithe ach 

ní hionann é is barántas go dtiocfar i gcónaí, le linn iniúchadh a 

dtugtar faoi de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta 

(ISAnna), ar mhíráitis ábhartha nuair is ann dóibh. D'fhéadfadh 

míráitis eascairt ó chalaois nó ó earráid agus meastar iad a 

bheith ábhartha má tá ionchas réasúnach ann go n-imreoidh 

siad, astu féin nó le chéile, tionchar ar chinntí eacnamaíochta 

úsáideoirí a dhéantar bunaithe ar na ráitis airgeadais seo. 

 

Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, úsáidim 
breithiúnas gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil ar feadh 

an iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam, 

• Déanaim rioscaí maidir le míráitis ábhartha sna ráitis 

airgeadais, cibé más mar gheall ar chalaois nó ar earráid, 

a shainaithint agus a mheas; déanaim nósanna imeachta 

iniúchóireachta a leagan amach agus a chur i bhfeidhm a 

fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus aimsím fianaise 

iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le mo 

thuairim a bhunú uirthi. Tá an baol atá ann nach n-

aimseofar míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos 

airde ná an baol atá ann ceann a eascraíonn as earráid a 

aimsiú, mar go bhféadfadh sé go mbeadh 

claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d’aon ghnó, 

mífhaisnéis, nó gabháil treise ar an rialú inmheánach i 

gceist leis. 

• Faighim tuiscint ar rialú inmheánach a bhaineann leis an 

iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchóireachta a 

leagan amach atá oiriúnach sna cúinsí sin, ach nach bhfuil 

oiriúnach chun tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht 

na rialuithe inmheánacha. 

• Déanaim measúnú ar oiriúnacht na mbeartas 

cuntasaíochta a úsáideadh agus ar réasúntacht na 

meastachán cuntasaíochta agus na nochtaí gaolmhara. 

Tagaim ar chonclúid maidir le hoiriúnacht na 

húsáide a bhaintear as bonn cuntasaíochta an 

ghnóthais leantaigh agus, bunaithe ar an 

bhfianaise iniúchóireachta a fhaightear, cibé an 

bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a bhaineann le 

himeachtaí nó cúinsí a d’fhéadfadh amhras 

suntasach a tharraingt ar chumas an Choláiste 

leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má 

thagaim ar an gconclúid go bhfuil éiginnteacht 

ábhartha ann, éilítear orm aird a tharraingt i mo 

thuarascáil ar na nochtaí gaolmhara sna ráitis 

airgeadais nó, mura leor na nochtaí sin, mo 

thuairim a athrú. Tá mo chun conclúidí bunaithe ar an 

bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas suas go dtí dáta mo 

thuarascála. Ach d’fhéadfadh imeachtaí nó coinníollacha 

amach anseo, áfach, a bheith ina gcúis le deireadh a chur 

leis an gColáiste a bheith ina ghnóthas leantach. 

Déanaim cur i láthair, struchtúr agus ábhar na ráiteas 

airgeadais, lena n-áirítear nochtaí, a mheas ar an iomlán 

agus cibé an léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhirt 

fholuiteacha agus imeachtaí ar bhealach a bhaineann cur i 

láthair cothrom amach. 

Cuirim in iúl dóibhsean atá freagrach as rialachas, i measc nithe 

eile, an scóip agus an t-am atá leagtha amach don iniúchadh agus 

torthaí suntasacha an iniúchta, lena náirítear aon easnaimh 

shuntasacha a aimsím le linn m’iniúchta i dtaca le rialú 

inmheánach. 
 

Faisnéis seachas faisnéis ar na ráitis airgeadais 
 

Ní chumhdaítear i mo thuairim ar na ráitis airgeadais an 

fhaisnéis eile a chuirtear i láthair in éineacht leis na ráitis sin 

agus ní thugaim conclúid de chineál ar bith maidir le dearbhú 

ina leith. 

 Maidir le m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi 

na ISAnna an fhaisnéis eile a chuirtear i láthair a léamh agus 

lena linn sin a bhreithniú cibé an bhfuil an fhaisnéis eile ag 

teacht go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó le heolas a 

fuarthas le linn an iniúchta, nó an léir go bhfuil míráiteas 

ábhartha i gceist. Má shocraím, bunaithe ar an obair atá déanta 

agam, go bhfuil míráiteas ábhartha i gceist sa bhfaisnéis eile 

seo, éilítear orm tuairisciú ina leith sin. 

 
Tuairisciú ar nithe eile 

 

Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do bhreithnithe speisialta 
a ghabhann le comhlachtaí stáit a fhaigheann maoiniú suntasach ón 
Stát maidir lena mbainistíocht agus lena n-oibríocht. Tuairiscím má 
fhaighim go bhfuil nithe ábhartha eile ann a bhaineann leis an tslí a 
ndearnadh gnó poiblí. 

Lorgaím fianaise faoi rialtacht na n-idirbheart airgeadais le linn an 
iniúchta. Tuairiscím má thug m’iniúchadh aon chás ábhartha nár 
feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe ar aird, 
nó sa chás nach mbíonn na hidirbhearta ag cloí leis na húdaráis a 
dhéanann rialú orthu.  

Tuairiscím trí eisceacht chomh maith má, i mo thuairim, 

• mura bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go léir a 

theastaíonn uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó  

• mura raibh taifid chuntasaíochta an chomhlachta 

leordhóthanach chun go bhféadfaí na ráitis airgeadais a 

iniúchadh go hiomchuí agus go réidh.  

• mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid 

chuntasaíochta.
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RÁITEAS MAIDIR LEIS AN gCÓRAS UM RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS 

 
 Scóip na Freagrachta 

 
Thar ceann an Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Dearaidh, admhaím freagracht an Bhoird as a 

chinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh a chothabháil agus a oibriú. Cuirtear 

an fhreagracht seo san áireamh riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 

(2016). 

 

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh 

 

Tá an córas rialaithe inmheánaigh deartha chun riosca a bhainistiú go leibhéal inghlactha 

seachas é a dhíchur. Mar sin ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach seachas dearbhú 

iomlán a thabhairt go ndéantar sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i 

gceart agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó a bhrath go tráthúil.  

Tá an córas rialaithe inmheánaigh, a thagann le treoir arna eisiúint ag an Roinn Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm sa Choláiste don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2017 

agus suas go dtí dáta formheasa na ráiteas airgeadais seachas na saincheisteanna rialaithe 

inmheánaigh leagtha amach thíos. 

 
Cumas chun Riosca a Láimhseáil 

 

Tá Coiste Iniúchta agus Riosca (ARC) ag an gColáiste ina bhfuil triúr ball den Bhord, duine acu ina 

Chathaoirleach, agus ball seachtrach amháin, a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchta aige. 

Tháinig an ARC le chéile seacht n-uaire in 2016/17. 

Rinne an Coláiste a fheidhm iniúchta inmheánaigh a sheachfhoinsiú a stiúrann clár oibre a 

comhaontaíodh leis an ARC lena chinntiú go ndéantar clár oibre iniúchta inmheánaigh chuimsithigh 

agus éifeachtach. In 2016/17, bhreithnigh an ARC dhá thuarascáil iniúchta inmheánaigh. Bhí an 

chuid eile d’am an Choiste dírithe ar na gníomhartha ceartaitheacha agus ar an bhfeabhsúchán lena 

chinntiú go raibh dul chun cinn á dhéanamh ag an gColáiste le rialachas, clár riosca agus rialuithe 

inmheánacha. 

D'fhorbair an ARC beartas bainistíochta riosca a leagann amach a goile riosca, na próisis 

bhainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus a thugann mionsonraí ar róil agus ar fhreagrachtaí na 

foirne maidir le riosca. Eisíodh an beartas do gach ball foirne a bhfuiltear ag súil go n-oibreoidh siad 

laistigh de bheartais bainistíochta riosca an Choláiste, chun bainistíocht a chur ar an eolas faoi 

rioscaí atá ag teacht chun cinn agus laigí a rialú agus freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialuithe 

laistigh dá réimse oibre féin. Shínigh an ARC an beartas riosca i mí Eanáir 2017. 

 

  Creat Riosca agus Rialaithe 

 
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an gColáiste a shainaithníonn agus a thuairiscíonn 

príomhrioscaí agus na bearta bainistíochta atá á ndéanamh chun aghaidh a thabhairt agus, a mhéid 

is féidir, chun na rioscaí sin a mhaolú. 
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Críochnaíodh clár riosca an Choláiste i mí Dheireadh Fómhair 2017. Déanann Foireann Bainistíochta 

an Choláiste agus an Coiste Iniúchta agus Riosca athbhreithniú agus bainistíocht air seo. D'ainmnigh 

An Bord an Príomhoifigeach Riosca mar Rúnaí agus Cláraitheoir an Choláiste nuair a ceadaíodh an 

beartas riosca i mí Eanáir 2017. 

Sonraíonn an clár riosca na rialuithe agus na bearta is gá chun rioscaí agus freagracht as oibriú 

rialuithe a shanntar d’fhoireann ar leith a mhaolú. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe ina bhfuil 

na heilimintí seo a leanas i bhfeidhm nó á forbairt agus dáta críochnaithe socraithe do 2019: 

• rinneadh nósanna imeachta do gach príomhphróiseas gnó a dhoiciméadú - Críochnaithe 

• sannadh freagrachtaí airgeadais ar leibhéal bainistíochta le cuntasacht chomhfhreagrach - I 
bhforbairt 

• tá córas buiséadaithe iomchuí ann le buiséad bliantúil a choinníonn an bhainistíocht shinsearach 
faoi athbhreithniú - á fhorbairt 

• tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a chinntiú 
- á bhforbairt 

• tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint - á bhforbairt 

 
 

 
Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach 

 
Tá nósanna imeachta foirmiúla curtha ar bun chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe 

agus cuirtear easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomh ceartaitheach a 

dhéanamh agus don bhainistíocht agus don Bhord, nuair is ábhartha, go tráthúil. Dearbhaím go 

bhfuil na córais monatóireachta leanúnacha seo a leanas i bhfeidhm: 

• sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara agus tá próisis curtha i bhfeidhm 

chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na bpríomh-rialuithe sin agus chun aon 

easnaimh aitheanta a thuairisciú. 

Tá na córais monatóireachta seo a leanas á bhforbairt: 

 
• socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal inar sannadh freagracht as bainistíocht airgeadais, 

agus 

• léireoidh athbhreithnithe rialta ón mbainistíocht shinsearach ar thuairiscí feidhmíochta 

agus airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla i gcoinne buiséid / réamhaisnéisí. 

 
Soláthar 

 
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gColáiste chun a chinntiú go gcomhlíontar 

na rialacha agus na treoirlínte soláthair reatha. Tarraingítear aird ar ábhair a thagann chun cinn 

maidir le rialuithe ar sholáthar faoi shaincheisteanna rialaithe inmheánaigh thíos. 
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  Athbhreithniú ar Éifeachtacht 

 

Bíonn monatóireacht agus athbhreithniú an Choláiste ar éifeachtacht an chórais rialaithe 

inmheánaigh bunaithe ar obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, an Choiste Iniúchta 

agus Riosca a dhéanann maoirseacht ar a gcuid oibre, agus an bhainistíocht shinsearach laistigh 

den Choláiste atá freagrach as forbairt agus cothabháil an creat rialaithe airgeadais inmheánach. 

Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha do 

2016/17. Thuairiscigh Cathaoirleach an ARC torthaí an athbhreithnithe iniúchta inmheánaigh ar na 

rialuithe airgeadais inmheánacha a bhí i bhfeidhm ag deireadh na bliana 2016/17 don Bhord. 

Ionchorpraíodh é seo ansin sa phlean gníomhaíochta rialachais arb é an príomhspreagadh 

d’oibreacha feabhais i leith teipeanna rialachais chorparáidigh. 

 

Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh 

 

Admhaíonn NCAD gur sainaithníodh laigí rialaithe i mí Lúnasa 2014 le linn phróiseas iniúchta 

2011/12, agus meastar go bhfuil na réimsí seo a leanas ina gcúis imní ar leith: Sócmhainní Seasta; 

An Coiste Iniúchóireachta; Ceannach agus Soláthar; Nósanna Imeachta Doiciméadaithe; Clár 

Riosca; cleachtais áirithe leabharchoimeádta; Rialuithe AD agus párolla; agus coimeád táillí táillí mac 

léinn. Ní fhéadfaí aghaidh a thabhairt orthu seo go léir go luath chun feabhsúcháin a dhéanamh sa 

bhliain chuntasaíochta 2016/17. Tá nochtuithe sonracha maidir le 2016/17 liostaithe thíos. 

Sócmhainn Seasta 

Roimh 2014, ní raibh aon bheartas sócmhainní seasta i scríbhinn ná clár sócmhainní seasta ann, 

rud a d’fhág go raibh neamhréireachtaí suntasacha ann maidir le cuntas a thabhairt ar shócmhainní 

seasta. Ullmhaíodh clár sócmhainní seasta anois, a cheanglaíonn go hiomlán leis na ráitis 

airgeadais. Tá laigí áirithe leis seo fós toisc nach bhfuil na sócmhainní tagaithe agus nach ndéantar 

a gcuid áiteanna a thaifeadadh ar an gclár. Tá dul chun cinn déanta maidir leis na laigí seo a 

leigheas agus faoi réir na n-acmhainní atá ar fáil sa Choláiste tabharfar aghaidh iomlán orthu in 

2019. Ina theannta sin, d’aithin NCAD go bhfuil gá le bainistíocht diúscairtí sócmhainní a fheabhsú. 

Beidh post nua san fhoireann airgeadais atá á earcú faoi láthair freagrach as an gclár sócmhainní 

seasta agus diúscairtí sócmhainní a bhainistiú. 

Soláthar 

Le linn na Bliana Airgeadais 2016/17, níor comhlíonadh na Treoirlínte Náisiúnta Soláthair go 

comhsheasmhach. Mar gheall ar shaincheisteanna rialaithe, níor soláthraíodh 7 soláthróir de réir 

threoirlínte an rialtais agus an AE. Íocadh € 423,000 nó 15% den soláthar go léir laistigh den 

Choláiste leis na soláthraithe seo. Tá tuilleadh oibre forbartha ar siúl laistigh den Choláiste chun 

comhlíonadh níos mó a chinntiú bliain i ndiaidh bliana. Tá bunachar sonraí conarthaí de gach 

conradh os cionn € 25,000 á bhunú. 
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Easpa Nósanna Imeachta Foirmeálta 

 

Don bhliain airgeadais 2016/17 bhí beartais agus nósanna imeachta AD agus Párolla á gceadú 

ag leibhéal an Aontais. Ag deireadh na bliana 2017/18 tá an chuid is mó de na beartais agus na 

nósanna imeachta ag feidhmiú, tá 3 bheartas eile atá i gcomhairle deiridh leis an Aontas. Tosóidh 

clár oiliúna don fhoireann maidir le cur i bhfeidhm na mbeartas go luath in 2019. 

Tá laigí ann maidir le taifid a choinneáil laistigh den fheidhm AD agus toisc go bhfuil na 

feidhmeanna AD agus Párolla á bhfoinsiú allamuigh do sholáthraithe seirbhíse seachtracha, is 

gá aghaidh a thabhairt ar na laigí seo fós. 

Cheap an Coláiste Ceann AD le déanaí a thosaigh leis an gColáiste i Meán Fómhair 2018. 

Cuireadh de chúram ar an bpost seo aghaidh a thabhairt ar an easnamh i mbeartais agus 

nósanna imeachta agus táthar ag súil go mbeidh dul chun cinn do 2018/19 marcáilte. Táthar ag 

súil go mbeidh córas bainistíochta feidhmíochta agus forbartha i bhfeidhm don bhliain acadúil 

2019/20. 

Cheap an Coláiste riarthóir párolla le déanaí agus tá sé ag obair chun párolla a thabhairt ar ais 

laistigh den Choláiste. Feabhsóidh sé seo rialuithe freisin agus tabharfaidh sé dearbhú níos fearr 

do na páirtithe leasmhara go léir. Bhí laigí suntasacha rialaithe ann maidir le feidhmiúlacht 

tuairiscithe ón gcóras párolla. 

 
 

 Sínithe thar ceann an Bhoird: 

 
Stiúrthóir 
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 Nótaí 2017 2016 

 €000 €000 

IONCAM    

Deontais Stáit 4 6,824 6,605 

Táillí Acadúla 3 7,374 9,162 

Amúchadh an Chuntais Caipitil   477 375 

Deontais Taighde agus Conarthaí Eile 5 345 305 

Maoiniú Iarchurtha do Shochair Scoir 16(c) 1,692 1,926 

Ioncam Eile 6   129 242 

Ioncam Iomlán 
 

16,841 18,615 

 

 
CAITEACHAS 

   

Costais foirne 7 10,057 10,146 

Costais i leith sochair scoir 16(a) 3,439 3,814 

Speansais oibríochta eile 8 3,260 3,686 

Dímheas 11   529 402 

Caiteachas Iomlán 17,285 18,048 

   

Barrachas don bhliain (444) 567 

 
 

 
 Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid agus na Nótaí 1 go dtí -28. 

  
 
 

 
 Arna síniú thar ceann an Bhoird: 

 
 
 

7 

Richard Thorn, 

Cathaoirleach an Bhoird 

 
Dáta 

 

Sarah Glennie, 

Stiúrthóir 
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Nótaí 

 
 

2017 

Arna athlua 

2016 

  €000 €000 

Barrachas don bhliain 
 

(444) 567 

(Caillteanas) / gnóthachan achtúireach ar dhliteanais na 
sochar Scoir 

16(d) 2,788 (12,686) 

Coigeartú ar mhaoiniú sochair scoir iarchurtha 16 (b) (2,788) 12,686 

Iomlán an Ioncaim Chuimsithigh sa bhliain  (444) 567 

 
 
 

 

 Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid agus na Nótaí 1 go dtí -26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arna síniú thar ceann an Bhoird: 

 
 

Richard Thorn, 
Cathaoirleach an Bhoird

Sarah Glennie, 

Stiúrthóir 

 
 

  
Dáta Dáta
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An 

Cuntas 

Caipitil 

 

Cúlchistí 

Teoranta 

An 

Cúlchiste 

Ioncaim 

agus 

Caiteachas 

 

 
Iomlán 

€000 €'000 €000 €000 

Iarmhéid amhail an 1 Deireadh Fómhair 2015 

Barrachas ón Ráiteas ar Ioncam agus ar  

Chaiteachas 

20,037 228 (1,184) 

 
567 

19,081 

 
567 

 Amúchadh an chuntais caipitil (375)   (375) 

State grant allocated to capital 

Deontas Stáit arna leithroinnt chuig an gcuntas caipitil 

177  
7 

 
(7) 

177 

Aistrithe idir Cúlchistí   (10) 10  

Iarmhéid amhail an 30 Meán Fómhair 2016 19,839 225 (614) 19,450 

Barrachas ón Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas 
   

 

(444) 

 
 

(444) 

Amúchadh an chuntais caipitil (477)   (477) 

Deontas Stáit arna leithroinnt chuig an gcuntas caipitil 304   304 

Aistrithe idir Cúlchistí   (31) 31  

 
Iarmhéid amhail an 30 Meán Fómhair 2017 

 
19,666 

 
194 

 
(1,027) 

 
18,833 

 
 
 

 Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid agus na Nótaí 1 go dtí 26. 

 
 
 

 
 Arna síniú thar ceann an Bhoird: 

 

 

Richard Thorn, 
    Cathaoirleach an Bhoird

 

Stiúrthóir 

nie, 

 

 

 
 

Dáta Dáta 
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Nótaí 2017 2016 

  €000 €000 

SócmhainnÍ Seasta 
   

Maoin, fearas agus trealamh 11 19,717 19,942 

Sócmhainní oidhreachta: 12 9 9 

    19,726 19,951 

Sócmhainní Reatha    

Infháltais 13 1,123 1,153 

Airgead tirim agus coibhéisí airgid 17   1,297 2,196 

  2,420 3,349 

Dliteanais Reatha : méideanna dlite laistigh de bhliain 
amháin 

14 (3,313) (3,850) 

  
(3,313) (3,850) 

Iomlán na sócmhainní reatha lúide dliteanais reatha  (893) (501) 

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha 
 

18,833 19,450 

Sochair Scoir 
   

Maoiniú Pinsin Iarchurtha 16 (d) 86,266 87,362 

Dliteanais Pinsin 16 (b) (86,266) (87,362) 

Glansócmhainní iomlána 
 

18,833 19,450 

 
 

An Cuntas Cúlchistí agus Caipitil 

   

Cuntas Caipitil  19,666 19,839 

Cúlchistí Teoranta  194 225 

An Cúlchiste Ioncaim agus Caiteachais  (1,027) {614) 

  18,833 19,450 

 
 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid agus na Nótaí 1 go dtí -28. 

 

 
 Arna síniú thar ceann an Bhoird: 

 

 

 

 

Richard Thorn, 

Cathaoirleach an Bhoird 

Sarah Glennie, 

Stiúrthóir

 
 

  
Dáta Dáta 
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 Nótaí 2017 2016 

 €000 €000 

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí 
oibríochta 

   

Barrachas don bhliain  (444) 567 

Coigeartú do mhíreanna neamhairgid    

Dímheas 11 529 402 

Amúchadh an chuntais caipitil  (477) (375) 

Cistí Stáit arna leithroinnt chuig an gcuntas caipitil 4 304 177 

Laghdú/(Méadú) in infháltais  30 188 

(Laghdú) / Méadú ar shuimeanna iníoctha   (537) (512) 

Glanshreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibríochta 
 

(595) 447 

 

Coigeartú do ghníomhaíochtaí infheistíochta 

   

Íocaíochtaí chun maoin, fearas agus trealamh a fháil  11 (304) (305) 

    

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta 
  

(304) 
 

(305) 

 

 
Glanmhéadú/(laghdú) in airgead tirim agus comhluach in airgead 
tirim sa bhliain 

  

 
(899) 

 

 
142 

Airgead tirim agus comhluach in airgead tirim amhail an 1 
Deireadh Fómhair2016 

17 2,196 2,054 

Airgead tirim agus comhluach in airgead tirim amhail an 30 Meán 
Fómhair 2017 

17 1,297 2,196 

 
 

 
The Statement of Cash-flows and notes 1-28 form part of these financial statement Is cuid de na ráitis airgeadais seo 
iad an Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid agus na Nótaí 1 go dtí -28. 

 

 
Arna síniú thar ceann an Bhoird: 

 

 

Richard Thorn, 

Cathaoirleach an 
Bhoird 
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Sarah Glenrn 

Stiúrthóir 
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 

 

 

1 SIBEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA SHUNTASACHA 

Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go seasta ag déileáil le míreanna a meastar a 
bheith ábhartha maidir leis na ráitis airgeadais. 

 

Eolas ginearálta agus an Ráiteas Comhlíontachta 

Bunaíodh an Coláiste faoin Acht um an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha 1971 agus tá a Cheann Oifig lonnaithe 

ag 100 Sráid Thomáis, Baile Átha Cliath 8.  

 

Fórsa a spreagann cleachtas criticiúil agus nuálaíocht radacach trí bharr feabhais san ealaín agus dearadh fís oibre 

NCAD. Múnlaíonn NCAD domhan an ábhair anseo sa bhaile agus go hidirnáisiúnta tríd uileghabháltacht, dioscúrsa 

poiblí agus rannpháirtíocht cultúir.  

 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir FRS 102, an caighdeán tuairiscíochta airgeadais atá infheidhme sa RA agus in 

Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna bhfógairt ag Cuntasóirí Cairte na 

hÉireann. Is iad seo na chéad ráitis airgeadais a ullmhaíodh de réir FRS 102. An 1 Deireadh Fómhair 2014 an dáta ar 

athraíodh go dtí FRS 102. Tá sonraí maidir leis na hathruithe a tháinig chun cinn de bharr an aistrithe i nóta 25. Tá 

figiúirí na bliana anuraidh athluaite nuair is gá leis sin. 

 

Is eintiteas leasa phoiblí é an Coláiste agus dá bharr sin tá ceanglais chuí eintitis leasa phoiblí an FRS 102 curtha i 

bhfeidhm.  

 

Ullmhaíodh na cuntais i Euro, airgeadra feidhmeach na cuideachta. Déantar na suimeanna airgid sna ráit is airgeadais 

seo a shlánú go dtí an €1,000 is gaire. 

 
(a) Bunús an ullmhúcháin 

 
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir an choinbhinsiúin costais stairiúil, ach amháin i gcás sócmhainní agus dliteanas 

áirithe a thomhaistear de réir luachanna cothroma arna míniú sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais 

sa chruth atá ceadaithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna agus aontaithe ag an Aire Airgeadais faoi Alt 15(1) den 

Acht um an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, 1971. 

 

 
(b) Gnóthas Leantach 

 
Thabhaigh an Coláiste sraith easnamh oibriúcháin roimh 2014 agus mar thoradh air sin tugadh easnamh carnach 

ar aghaidh ar feadh roinnt blianta. Ba iad na príomhfhachtóirí a chuir le staid airgeadais an Choláiste ná an 

laghdú ar Mhaoiniú Stáit ar ghníomhaíochtaí athfhillteach agus maoiniú leanúnach an Dliteanais Pinsean Foirne 

ag an gColáiste. 

 

Taispeánann ráitis airgeadais an Choláiste easnamh don bhliain de € 444,000 (2016: barrachas de € 567,000) 

agus easnamh cúlchiste ioncaim agus caiteachais de € 1,027,000 (2016: easnamh de € 614,000). 

 

Bhí an Coláiste i mbun cainteanna leanúnacha leis an Údarás Ardoideachais maidir le staid airgeadais an 

Choláiste agus ghlac sé le clár suntasach um ghearradh costas agus céimeanna riachtanacha breise lena 

chinntiú go n-oibreoidh sé le barrachas cúlchiste ioncaim agus caiteachais i dtréimhsí amach anseo. 

 

Ar bhonn méadú ar mhaoiniú deontas Stáit sa bhliain féilire 2017 agus 2018 agus líon na mac léinn ag freastal / 

ag fás ag freastal ar an gColáiste sna blianta acadúla 2017/2018 agus 2018/2019, measann an Bord gur iomchuí 

na ráitis airgeadais seo a ullmhú ar ar bhonn Imní. 
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(d} (i} Talamh agus Foirgnimh 

 
Luaitear Talamh agus Foirgnimh ag costas lúide dímheas, arna gcoigeartú i ndáil le haon soláthar do lagú. 

 
Rinne McNally Handy and Partners, Suirbhéirí Cairte luacháil ar thalamh agus ar fhoirgnimh an Choláiste ar 

dháta éifeachtach an 1 Deireadh Fómhair 2014, arb é an dáta aistrithe le haghaidh tuairiscithe faoi FRS 102. 

Roghnaigh an Coláiste an luacháil seo a úsáid mar chostas measta Talamh agus Foirgnimh an Choláiste 

amhail ar dháta an aistrithe. Mar thoradh air sin tá na foirgnimh athluacháilte á ndímheas thar an saol 

úsáideach atá fágtha acu agus is é 23 bliana an pointe athluachála. Is ionann é seo agus ráta dímheasa 

éifeachtach atá á chur i bhfeidhm ar na foirgnimh athluacháilte de 4.4%. 

 

 
(d} (ii} Maoin, fearas agus trealamh 

 
Luaitear maoin, talamh agus foirnimh ag costas lúide dímheas carntha, arna gcoigeartú i ndáil le haon soláthar 

do lagú. Déantar gach maoin, fearas agus trealamh, seachas talamh ruílse, a dhímheas ag rátaí a ríomhtar 

d'fhonn an costas lúide luach iarmharach measta gach sócmhainne a dhíscríobh ar bhonn na líne dírí thar a 

saolré úsáide measta: 

 
Catagóir Sócmhainne Ráta Dímheasa 

Talamh 0% in aghaidh na bliana  

Foirgnimh 2% in aghaidh na bliana  

Foirgnimh Athluacháilte ar 01/10/14 4.4% in aghaidh na bliana  

Feabhsúcháin Léasachta 25% in aghaidh na bliana  

Fearas agus Trealamh 10% in aghaidh na bliana  

Troscán, Daingneáin agus Feistis 20% in aghaidh na bliana  

Trealamh Ríomhaireachta 33.33% in aghaidh na bliana  

 
Léiríonn an luach iarmharach an tsuim mheasta a gheofaí faoi láthair ar shócmhainn a dhiúscairt tar éis na 

costais mheasta ar dhiúscairt a bhaint as, dá mbeadh an tsócmhainn ag aois agus sa riocht is a bheifí ag 

súil leis ag deireadh a saolré úsáidí.  

 

Má tá fianaise oibiachtúil ar lagú luach na sócmhainne ann, aithnítear cailliúint lagaithe sa Ráiteas ar 

Ioncam agus ar Chaiteachas. 

 
(e} Sócmhainní Oidhreachta: 
Tá sócmhainní oidhreachta mar leabhair, péintéireachtaí agus saothair ealaíne á gcoinneáil agus á gcothabháil 

ag an gColáiste. Ní dhéantar sócmhainní seasta a fuarthas roimh an 1 Deireadh Fómhair 2015 a chaipitliú sna 

ráitis airgeadais mar gur measadh nach bhféadfaí aon luach réasúnach a leagan orthu de bharr a laghad eolais 

atá ann faoina mbunchostas ceannaigh. Déantar gach costas a tabhaíodh maidir le caomhnú agus coimeád a 

íoc mar a thabhaítear iad.  

Maidir le breisithe sócmhainní Oidhreachta a fuarthas i ndiaidh 1 Deireadh Fómhair 2015, déanann an Coláiste 

caipitliú orthu sin de réir costas (i gcás cinn a cheannaíonn an Coláiste) nó de réir a luach cóir (i gcás 

bronntanas). Is éard is luach cóir ann ná an méid atá le fáil ar shócmhainn a dhíol in idirbheart neamhthuilleamaí 

idir páirtithe eolasacha, toilteanacha, lúide an costas diúscartha. Cé gur saineolaithe oiriúnacha a dhéanann na 

luachálacha, mar gheall ar thréithe na sócmhainní agus nádúr iléagsúil an bhailiúcháin arb margadh é ina 

mbíonn idirbhearta teoranta, bíonn leibhéal ard breithiúnais i gceist chun luachanna cóir a chur ar an 

mbailiúchán.  

 

Déantar sócmhainní oidhreachta a thugtar mar bhronntanais a chaipitliú ag tagairt dá luach árachais ó tharla 

leis sin go meastar a luach cóir. Ní dhéantar sócmhainní oidhreachta de luach nach lú ná €5,000 a chaipitliú 

sna ráitis airgeadaisnts. 
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(f) Infháltais 

 
Aithnítear infháltais ag luach cóir. 

 

(g) Cánachas 

 
Mar charthanas díolmhaithe, níl an Coláiste faoi dhliteanas cánach corparáide nó cánach ioncaim ar aon 

cheann dá ghníomhaíochtaí carthanúla. Tá sé cláraithe le haghaidh cánach breisluacha, áfach, ós rud é gur 

gníomhaíocht díolmhaithe é soláthar oideachais nach ngearrtar aon cháin aschuir air ní féidir leis cáin 

ionchuir a aisghabháil ar fhormhór a gceannach. Tá gníomhaíochtaí taighde agus tráchtála áirithe sa 

Choláiste faoi dhliteanas CBL. Cuireann an Coláiste aon cháin ionchuir nó aschuir a bhaineann leis na 

gníomhaíochtaí seo ar ais chuig na Coimisinéirí Ioncaim. 

 
(h) Ioncam a Aithint 

 

Deontais Stáit 
 

Leithdháileann an HEA Deontais Stáit le haghaidh caiteachais athfhillteach ar bhonn bliana féilire. Is é an deontas a 

thuairiscítear sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais an méid a chinntear a bheith oiriúnach don bhliain acadúil ábhartha, 

bunaithe ar scoilt 75% / 25% den deontas bliana féilire. 

 
Aithnítear deontais stáit eile ar bhonn fabhruithe de réir leibhéal na gníomhaíochta sa bhliain. 

 
Ioncam ó Tháillí Acadúla 

 
Aithnítear Ioncam Táille Acadúil (lena n-áirítear Oideachas Leanúnach in Ealaín & Dearadh) sa bhliain acadúil 

lena mbaineann sé. 

 

Deontais taighde Stáit 

 

Déantar ioncam ó dheontais taighde agus conarthaí eile ón stát a mheaitseáil le caiteachas agus áirítear é 

in ioncam na bliana inar tabhaíodh an caiteachas gaolmhar. 

Deontais taighde nach deontais Stáit iad 

 

Aithnítear ioncam ó dheontais ó fhoinsí neamhstáit sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais nuair a 

chomhlíontar téarmaí a bhaineann le feidhmíocht. Má shonraítear srian in úsáid ach nach bhfuil aon 

choinníoll ann a bhaineann le feidhmíocht, taifeadtar an t-ioncam sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 

nuair a bhíonn an Coláiste i dteideal an ioncaim. 

 

Coinnítear deontais le coinníollacha neamhlíonta a bhaineann le feidhmíocht mar ioncam iarchurtha go dtí 

go gcomhlíontar na coinníollacha, agus ag an bpointe sin déantar an t-ioncam a thaifeadadh sa Ráiteas 

Ioncaim agus Caiteachais. 
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Déantar deontais a bhfuil srianta orthu a thaifeadadh laistigh den Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas 

ar theidlíocht don ioncam agus coinnítear ina dhiaidh sin é i gcúlchiste srianta go dtí go dtabhaítear an 

caiteachas sin i gcomhréir leis an srian. 

 
Tabhartais agus Dearlaicí 

 
Is tabhartais agus dearlaicí iad na hidirbhearta neamhaistrithe nach bhfuil coinníollacha a bhaineann le 

feidhmíocht ag baint leo. Aithnítear tabhartais agus dearlaicí le srianta arna gcur i bhfeidhm ag an deontóir 

san ioncam nuair atá an Coláiste i dteideal an ioncaim. Coinnítear ioncam laistigh den chúlchiste srianta go 

dtí cibé tráth go mbaintear úsáid as i gcomhréir leis na srianta sin agus ag an bpointe sin, scaoiltear an t -

ioncam chuig na cúlchistí ginearálta tríd aistriú cúlchiste. Aithnítear tabhartais agus dearlaicí nach bhfuil aon 

srianta leo san ioncam nuair atá an Coláiste i dteideal an ioncaim. 

 
Ioncam ó Ús 

 
Déantar gach ioncaim ó thaiscí gearrthéarmacha a chur chun sochair an chuntais ioncaim agus caiteachais sa 

tréimhse ar saothraíodh é. 

 
(i) Sochair d'Fhostaithe 

(j) Sochair 

ghearrthéarmacha 

Aithnítear sochair ghearrthéarmacha, mar phá saoire mar chostas sa bhliain, agus áirítear sochair a 

thabhaítear ag deireadh na bliana sa bhfigiúr 'Suimeanna Iníoctha' sa Ráiteas maidir le Staid Airgeadais. Níl 

aon fhabhrú ann maidir le pá saoire sa bhliain don fhoireann acadúil mar gheall ar na cineálacha conarthaí 

atá acu. 

 
Sochair Scoir 

 
Tá scéim pinsin sochair shainithe i bhfeidhm sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha a mhaoinítear go 

bliantúil ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó airgead atá ar fáil ina leith lena n-áirítear airgead a chuireann an 

tÚdarás um Ard-Oideachas ar fáil agus ó ranníocaíochtaí pinsin a bhaintear as tuarastal na foirne.  

Léiriú iad na costais phinsin ar na sochair phinsin a shaothraíonn fostaithe sa tréimhse atá i gceist agus 

léirítear iad glan ar ranníocaíochtaí foirne a choinníonn an Coláiste. Aithnítear suim a thagann leis an muirear 

pinsin mar ioncam sa mhéid is go bhfuil sé in-aisghabhála agus go ndéantar é a fhritháireamh le deontais a 

fuarthas sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin a íoc.  

Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha ar dhliteanas scéime sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach 

agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid in-aisghabhála ón Údarás um Ard-Oideachas. Léiríonn 

Dliteanais Pinsean luach reatha íocaíochtaí amach anseo atá tuillte ag an bhfoireann go dtí seo. Léiríonn 

maoiniú iarchurtha pinsean an tsócmhainn chomhfhreagrach a bheidh inaisghabhála i dtréimhsí amach anseo 

ón Údarás um Ard-Oideachas.  

Tá Scéim Aonair Pinsin Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair) i bhfeidhm freisin sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne is 

Deartha ar scéim pinsin sochair shainithe atá i gceist do sheirbhísigh phoiblí inphinsin a ceapadh an 1 Eanáir 

2013 nó i ndiaidh an dáta sin. Íoctar ranníocaíochtaí chomhaltaí na Scéime Aonair anonn chuig an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
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(k) Léasanna Oibríochta 

 
Aithnítear caiteachas cíos faoi léasanna oibríochta sa Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas thar shaolré an léasa. 

Aithnítear caiteachas ar bhonn na líne dírí thar thréimhse an léasa, seachas nuair a tharlaíonn méaduithe cíosa a 

bhaineann leis an ráta ionchais bolscaireachta, agus sa chás sin aithnítear na méaduithe sin nuair a tharlaíonn siad. 

Aithnítear aon dreasachtaí léasa a fhaightear thar shaolré an léasa. 

 
(l) Airgeadra Coigríche 

 
Taifeadtar idirbhearta in airgeadra coigríche ag an ráta malartaithe ar dháta an idirbhirt. Déantar sócmhainní agus 

dliteanais a ainmnítear in airgeadra coigríche ag deireadh na bliana airgeadais a thuairisciú ag na rátaí malartaithe 

a bhí i réim ag an dáta sin. 

 
(I) Cuntas Caipitil 

 

Léiríonn an cuntas caipitil cistí carntha atá leithdháilte le haghaidh maoine, gléasra agus trealamh. 

 
(m) Socruithe Gníomhaireachta 

 

Feidhmíonn an Coláiste ina ghníomhaire maidir le bailiú cistí tacaíochta agus cistí tacaíochta a íoc. Ní áirítear 

íocaíochtaí gaolmhara ón HEA ná eisíocaíochtaí chuig mic léinn dá réir sa Ráiteas ar Ioncam agus ar 

Chaiteachas agus taispeántar ar leithligh iad i Nóta 24. 

 

2 2 BREITHIÚNAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA AGUS NA PRÍOMHCHÚISEANNA ATÁ LE 
NEAMHCHINNTEACHT MEASTACHÁN 

 
D'fhonn na ráitis airgeadais a ullmhú ní mór don bhainistíocht breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a 

dhéanamh a mbíonn tionchar acu ar na suimeanna a thuairiscítear i ndáil le sócmhainní agus dliteanais amhail 

dháta na tuairiscithe agus ar na suimeanna a thuairiscítear i ndáil le hioncam agus le caiteachas i gcaitheamh na 

bliana. Is é nádúr na meastachán, áfach, go bhféadfadh na torthaí iarbhír a bheith éagsúil ó na meastacháin sin. 

Is iad na breithiúnais seo a leanas is mó a raibh tionchar acu ar na suimeanna a aithnítear sna ráitis airgeadais. 

 
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha 
 
Tá athbhreithniú déanta ag na Stiúrthóirí ar ré feidhme na sócmhainne agus ar luach iarmharach gaolmhar na n-

aicmí sócmhainne seasta ar fad agus is é a dtuairim gur cuí iad ré feidhme na sócmhainní. 

 
Oibleagáid Sochair Scoir 
 

Déantar nuashonrú gach bliain ar na boinn tuisceana achtúireacha ar a bhfuil na méideanna a aithnítear sna 

ráitis airgeadais bunaithe (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí ardaithe ar leibhéil cúitimh amach anseo, rátaí 

mortlaíochta agus treorátaí maidir le cúram sláinte) bunaithe ar dhálaí eacnamaíocha reatha agus aon athrú 

ábhartha i dtaobh téarmaí agus coinníollacha an phinsin agus ar phleananna iar-scoir. 

 
Is féidir na rudaí seo a leanas cur isteach ar na boinn tuisceana: 

(i) an ráta lascaine, athruithe ar an ráta toraidh ar bhannaí corparáide ardchaighdeáin;  

(ii) leibhéil chúitimh a bheidh ann amach anseo, cúinsí an mhargaidh saothair amach anseo; agus (iii) rátaí treochta 
costais cúraim sláinte, an ráta boilscithe costais leighis sna réigiúin ábhartha. 
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3 TÁILLÍ ACADÚLA WTE 2017 WTE 2016 

  €000  €000 

Táillí Teagaisc Lánaimseartha 906  4,615 1,229 5,884 

Ranníocaíocht Mac Léinn 801 2,403 994 2,981 

Táillí Teagaisc Páirtaimseartha 22 57 19 51 

Táillí d'Oideachas Leantach san     

Ealaín & Dearadh 572  299  610   246 

 7,374  9,162 

  

Luaitear líon na mac léin mar choibhéis lánaimseartha bunaithe ar chreidiúintí cláraithe. 

 
2017 2017 

  

 Leithroinnt do 
Chaiteachas 
Athfhillteach  

Leithroinnt do 
Chaiteachas 

Caipitil 

  

   2017 2016 

4 DEONTAIS STÁIT  

€000 

 

€000 

Iomlán 

€000 

     Iomlán 

€000 

An tÚdarás Ardoideachais     

An tÚdarás Ardoideachais 6,015 304 6,319 6,203 

Teicneolaíocht an Eolais 40  40 40 

Deontais Míchumais & Cúnaimh 

Airgeadais 

65  65 64 

Tiontú Scileanna    26 

Rochtain Níos Fear agus Dul Chun Cinn 163  163 167 

Gaeilge 3  3 3 

Deontais Stáit Eile     

An Chomhairle Ealaíon 79  79 35 

Stór Digiteach Éireann (4)  (4)  

Ubuntu 6  6  

Cúnamh do Mhic Léinn 38  38 40 

Litearthacht agus Uimhearthacht 45  45 41 

Eolaíocht Gan Teorainneacha 66  66  

Nuálaíocht Straitéiseach 22  22 78 

Deontais eile   286 286 85 

Iomlán 2017   6,824 304 7,128 6,782 

 

Iomlán 2016 6,605 177 6,782 
 

 
Fabhraíodh ioncam do Stór Digiteach Éireann in 2016 (€ 4k). Tháinig deireadh leis an gclár seo in 2015, áfach, 

agus scaoileadh an fabhrú in 2017. 
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5 DEONTAIS TAIGHDE AGUS CONARTHAÍ EILE 2017 2016 

 
 
 
 
 
 

Eile 

Ioncam 
Iomlán 

 
 
 
 
 

  33  

  345 305 

 
Caiteachas  

Costais Foirne 98 169 

Costais Oibríochta Eile   128 181 

Costais Iomlána   226 350 

Glan-Toradh   119 (45)  

 
6 

 
IONCAM EILE 

 
2017 

 
2016 

  €000 €000 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 17 8 

Urraíocht  9 

Ioncam ó Imeachtaí 6 11 

Muirir Mac Léinn 32 22 

Ioncam ó Fhótachóipeáil 54 8 

Foireann ar iasacht  17 

Ranníocaíocht Diageo chuig Oibreacha Caipitil  119 

Ioncam Ilghnéitheach   20 48 

  129 242 

 

7 COSTAIS FOIRNE 

 
Is é meánlíon na ndaoine (lena n-áirítear sealbhóirí poist sinsearacha) arna bhfostú ag an gColáiste i rith 

na bliana, arna léiriú i gcoibhéis lánaimseartha: 

 2017 

Líon na 

bhFostaithe 

2016 

Líon na 

bhFostaithe  

Teagasc 64.9 63.4 

Taighde 1.6 1.0 

Riarachán Teicniúil, Tacaíochta agus Láir   65.7      64.8 

  132.2     129.2 
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Ioncam 

€000 €000 

Stát agus leathstáit 158 169 

An tAontas Eorpach 103 90 

Tionscal 51 46 
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7 COSTAIS FOIRNE (ar lean) 

 
 
 

 2017 2016 

€000 €000 

Tuarastail agus pá 9,081 9,161 

Costais leasa shóisialaigh 

Costais leasa fostóra 

976 985 

 

  10,057 10,146 
 
 

Miondealú ar Shochair Gearrthéarmacha an Fhostaí: 

 
 

 2017 

Líon ball 

2016 

Líon ball 

€60,001 to €70,000 p.a. 7 10 

€70,001 to €80,000 p.a. 23 18 

€80,001 to €90,000 p.a. 7 9 

€90,001 to €100,000 p.a. 4 1 

€100,001 to €110,000 p.a. 

€110,001 to  €120,000 p.a. 

1 1 

€120,001 to €130,000 p.a.   

€130,001 to €140,000 p.a. 

Over €140,000 p.a. 

1 1 

 43 40 

 
Nóta: Chun críocha an nochtaithe seo, sochair ghearrthéarmacha fostaí maidir le seirbhísí a tugadh le linn na tréimhse tuairiscithe 

tuarastal, liúntais ragoibre agus íocaíochtaí eile a dhéantar thar ceann an fhostaí a áireamh, ach PRSI an fhostóra a eisiamh . 

 
Cúiteamh don phríomhbhainistíocht 

Is iad an Stiúrthóir, Cláraitheoir agus na comhaltaí Boird na príomhphearsanra bainistíochta sa 

Choláiste. Tá luach saothair iomlán an phríomhphearsanra bainistíochta comhdhéanta mar seo 

a leanas: 

 
 2017 2016 

€000 €000 

Tuarastail agus pá 238 227 

Costais leasa shóisialaigh 20 24 

 258 251 

 

 
Áirítear sa gcúiteamh thuas suimeanna atá iníoctha leis an Stiúrthóir (an comhalta is mó a 

fhaigheann íocaíocht): 

2017 2016 

€000 €000 

Tuarastail agus pá 140 135 

Costais leasa shóisialaigh 14 15 

154 150 
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   NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS (AR LEAN) 

 
8 SPEANSAIS OIBRÍOCHTA EILE Notes 2017 2016 

  €000 €000 

 

Leabhair, Catalóga agus Tréimhseacháin 
 

135 83 

Ábhar agus Tomhaltáin  165 185 

Seirbhísí mac léinn  172 193 

Táillí Scrúduithe agus Clárúcháin  34 35 

Táillí agus costais scrúdaitheoirí  13 18 

Taispeántais, Seimineáir agus Lónadóireacht  25 29 

Costais taighde  128 181 

Gailearaí  10 7 

Solas, Teas agus Cumhacht  268 295 

Deisiúcháin agus cothabháil  89 373 

Costais Glantacháin  284 315 

Slándáil  134 168 

Cíos agus Rátaí  93 222 

Teileafón  75 62 

Trealamh ar léas  46 51 

Soláthairtí Stáiseanóireachta agus Priontáil  79 82 

Costais Fhótachóipeála  22 4 

Postas agus Cúiréirí  12 22 

Caiteachas TE  279 304 

Táillí Gairmiúla 26 694 532 

Ballraíochtaí agus Síntiúis  22 46 

Forbairt agus oiliúint foirne  22 24 

Luach Saothair an Iniúchóra  29 73 

Taisteal agus Cothabháil 25 127 124 

Fógraíocht agus Caidreamh Poiblí 26 22 51 

Árachas  110 109 

Costais Shábháilteachta  21 35 

Caiteachas Siamsaíochta 27 4 10 

Míreanna Ilghnéitheacha  55 29 

Díscríobh ar Dhrochfhiacha   91  

  3,260  

24 

3,686 

  

2017 

 

2016 

 €000 €000 

Áirítear ar speansais oibríochta eile::   

Luach saothair an Iniúchóra   

Iniúchadh seachtrach - C&AG 41 36 

Iniúchadh inmheánach - RSM 16 15 

 
Sócmhainní a fhruiliú faoi léasanna oibríochta 46 51 
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9 CÁNACHAS 

  
Tá an Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha díolmhaithe ó Cháin Chorparáide faoi ordú um stádas carthanais  

 
 
 
 
 

 
  

Costais  

Speansais 

Oibríochta 

 

10 ANAILÍS AR CHAITEACHAS Foirne Ghinearálta Iomlán Iomlán 

 2017 2017 2017 2016 

 €000 €000 €000 €000 

Ranna Acadúla 7,204 363 7,567 7,572 

Seirbhísí Acadúla & Lárnacha eile 277 230 507 662 

Áitribh 780 877 1,657 2,182 

Riarachán Lárnach 1,334 1,180 2,514 2,630 

Speansais Ghinearálta Oideachais  34 34 35 

Áiseanna agus Fóntais Mac Léinn 364 448 812 401 

Caiteachas Taighde   98 128 226 350 

Iomlán 2017   10,057 3,260 13,317 13,832 

 
Iomlán 2016 9,457 3,217  

 
Dímheas 

   
529 

 
402 

Costais i leith sochair scoir   3,787 3,814 

17,633 18,048 
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11 MAOIN, FEARAS AGUS TREALAMH 

 
 
 

 Talamh & 
Foirgnimh 

Feistiú 

Guinness 

Fearas & 
Trealamh 

Daingneáin 
& Feistis 

Trealamh 

Ríomhaireachta 

 
      Iomlán 

€000 €000 €000 €000 €000 €000 

Costas 
      

Iarmhéid amhail an 1 Deireadh 

Fómhair 2016 

20,013 295 231 279 810 21,628 

Suimeanna Breise 109 11 41 16 127 304 

Diúscairtí  

Iarmhéid amhail an 30 Meán 
Fómhair 

        

  2016 20,122 306 272 295 937 21,932 

 

Dímheas 

      

Iarmhéid amhail an 1 Deireadh 

Fómhair 2016 
511 95 134 194 752 1,686 

Muirear don bhliain 253 106 30 9 131 529 

Diúscairtí 

Iarmhéid amhail an 30 Meán 
Fómhair 2017 

        

 764 201 164 203 883 2,215  

        

Glanluach leabhair an 30 

Meán Fómhair 2017 

 
19,358 

 
105 

 
108 

 
92 

 
54 

 
19,717 

 

        

Glanluach leabhair an 30 Meán 

Fómhair 2016 
 

19,502 

 
200 

 
97 

 
85 

 
58 

 
19,942 
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12 SÓCMHAINNÍ OIDHREACHTA  

 Ceannaithe Bronnta Iomlán 

 €000 €000 €000 

An 1 Deireadh Fómhair go dtí an 30 Meán Fómhair 
2016 

 
An 1 Deireadh Fómhair go dtí an 30 Meán Fómhair 
2017 

9 
 

9 

 9  9 

 

 
Tá bailiúchán (ar a dtugtar National Irish Visual Arts Library) i seilbh an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha de leabhair, 
lámhscríbhinní agus saothair ealaíne a fuarthas trí dheonúcháin agus tabhartais den chuid is mó. Níor caitheadh le míreanna 
a fuarthas roimh an 1 Deireadh Fómhair sna Ráitis Airgeadais mar shócmhainní seasta mar nach féidir aon luach tairbhiúil a 
leagan orthu de bharr a laghad eolais atá ann faoin mbunchostas ceannaigh agus de bharr nach féidir luach reatha a chur na 
sócmhainní seo go réidh. 
 
Déantar sócmhainní oidhreachta a fuarthas tar éis an 1 Deireadh Fómhair 2015 a chaipitliú sna ráitis airgeadais. Cheannaigh 
an Coláiste leabhar dar teideal "Grace Gifford Plunkett (1888-1955) Familiar Faces" i rith na bliana atá á choinneáil i 
Leabharlann Náisiúnta na nAmharc-Ealaíon (NIVAL). Rinneadh an leabhar sin a chistiú as tiomnachtaí a rinneadh chuig an 
gColáiste.  
 
Tá cleachtadh beartaithe do 2017/18 ina ndéanfar gach sócmhainn oidhreachta a thaifeadadh i gclárlann sócmhainní 
oidhreachta agus déanfar míreanna a bhfuil costas nó luach cóir níos mó ná €5,000 ach a chaipitliú i ráitis airgeadais an 
Choláiste.  
 
Níor dearnadh aon sócmhainní oidhreachta a dhiúscairt i rith na bliana.  
 
Déantar gach costas a tabhaíodh maidir le caomhnú agus coimeád a íoc mar a thabhaítear iad. 
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13 INFHÁLTAIS 2017 2016  

 €000 €000 

Táillí Acadúla infhaighte 72 137 

Deontais Stáit infhaighte 601 480 

Infháltais trádála 12  

Ioncam Fabhraithe ó Dheontais Taighde agus Conarthaí Eile 112 100 

Ioncam Fabhraithe Eile  28 

Réamhíocaíochtaí 254 245 

Ranníocaíocht Diageo  150 

Infháltais eile 72 13 

 1,123 1,153 

 

 
14 DLITEANAIS REATHA 

 
 
 

2017 

 
 
 

2016 

 

 €000 €000  

Suimeanna iníoctha trádála 30 282  

Deontais Taighde agus Conarthaí Eile Iarchurtha  189  

Ioncam Eile Iarchurtha 149 124  

Táillí acadúla a fuarthas roimh ré 1,088 1,280  

Táillí CEAD a fuarthas roimh ré 157 27  

Deontais Stáit a fuarthas roimh ré 568 386  

Fabhruithe 908 1,107  

Cáin agus slándáil shóisialta eile 305 283  

Infháltais eile 108 172  

 3,313 3,850  

 
15 IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS 

   

Is iad na luachanna atá tugtha anonn in ionstraimí airgeadais an Choláiste 
amhail an 30 Meán Fómhair 

   

 2017 2016  

Sócmhainní airgeadais 
€000 €000  

Ionstraimí fiachais arna dtomhas ag costas amúchta 869 908 
 

Dliteanais Airgeadais 
   

Arna dtomhas ag costas amúchta 1,046 1,561  
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16 SOCHAIR SCOIR 

 
Bunaíodh Scéim Aoisliúntais Foirne agus Scéim Pinsin Leanaí agus Céile faoi Alt 20 den Acht um an gColáiste 

Náisiúnta Ealaíne is Deartha 1971 in Eanáir 1984 agus Meán Fómhair 1987 faoi seach. Is scéimeanna 

neamhmhaoinithe iad scéimeanna pinsin an Choláiste. Déanann an fhoireann ranníocaíocht ag ráta 5% sa 

Scéim Aoisliúntais Foirne agus 1.5% sa Scéim Pinsin Leanaí agus Céile. Cuirtear pinsean (ochtóduithe in 

aghaidh na bliana seirbhíse) ar fáil faoin scéim chomh maith le cnapshuim (trí ochtódú in aghaidh na bliana 

seirbhíse) agus pinsin do chéile agus leanaí. Breithlá 65 bliain an ghnáthaois scoir na gcomhaltaí agus tá 

comhaltaí a thosaigh roimh 2004 i dteideal dul ar scor gan asbhaint achtúireach ó aois a 60 bliain. De ghnáth 

méadaíonn pinsin atá le íoc (agus iarchurtha) de réir bhoilsciú tuarastail ghinearálta na hearnála poiblí.  

 

Is í Scéim Aonair Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair) an scéim pinsin sochair shainithe do sheirbhísigh 

phoiblí inphinsin a ceapadh an 1 Eanáir 2013 de réir an Achta um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus 

Forálacha eile) 2012. Forálann an tAcht do phinsean agus do chnapshuim ar dul ar scor bunaithe ar 

mheánluach saothair inphinsin le linn do ghairme chomh maith le pinsin céile agus leanaí. 66 bliain an t -íosaois 

pinsin (ag ardú de réir athruithe ar aois pinsin an Stáit). Áirítear ann deis luathscoir ó aois 55 de réir laghdú 

achtúireach. Tagann ardú ar phinsin atá á n-íoc de réir an phraghasinnéacs tomhaltóirí. 

 

2017 2016 

€000 €000 

(a) Anailís ar Chostais Phinsin Iomlána breactha chun dochair Caiteachas 
 

Costas seirbhíse reatha 2,800 2,429 

Ús ar dhliteanais scéime 987 1,717 

Ranníocaíochtaí pinsin fostaí (348) (332) 
 

  3,439 3,814 

 
(bl Anailís ar Ghluaiseacht i nDliteanas Scéime le linn na Bliana 2017 2016 

  €000 €000 

Dliteanas Scéime ag Tús na Bliana 87,362 72,757 

Costas Reatha Seirbhíse 2,800 2,429 

Ús ar Dhliteanais Scéime 987 1,717 

Sochair a Íocadh sa Bhliain 

Caillteanas Achtúireach / (Gnóthachan) a aithnítear 

sa Ráiteas ar Ghnóthachain agus Caillteanais 

Iomlán Aitheanta 

(2,095) 

 
(2,788) 

(2,227) 

 
12,686 

Dliteanas Scéime ag Deireadh na Bliana 86,266 87,362 

 
 

 
(c) Maoiniú Iarchurtha do Phinsin 

 
Aithníonn an Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Dearaidh na méideanna seo mar shócmhainn a fhreagraíonn 

don dliteanas iarchurtha neamhchistithe i leith pinsean ar bhonn tacar toimhdí a thuairiscítear sa nóta seo agus 

roinnt imeachtaí san am atá thart. Cuimsíonn na himeachtaí seo an bunús reachtúil chun an scéim pinsin a 

bhunú, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair maidir le pinsin seirbhíse poiblí a 

mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas meastachán bliantúil. Níl aon fhianaise 

ag NCAD nach leanfaidh an beartas maoinithe seo ag íoc suimeanna den sórt sin de réir an chleachtais 

reatha. 
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Is mar seo a leanas a bhí an Glan-Mhaoiniú Iarchurtha do Phinsin a aithníodh sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais: 

 
 
 
 

Maoiniú in-aisghabhála maidir le costais na bliana reatha 

Deontais ón Údarás um Ard-Oideachas curtha i bhfeidhm chun sochair 

pinsean a íoc  

     Glan-Mhaoiniú Iarchurtha do Phinsin sa bhliain 

 

  (2,095) (2,227)  

  1,692 1,926  

B'ionann an tsócmhainn maoinithe iarchurtha i leith pinsean amhail an 30 Meán Fómhair 2017 is €86,266,000 (2016: 

€87,362,000} 

 
 

(d} Stair na nOibleagáidí Sochair Iarchurtha 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 

€000 €000 €000 €000 €000 

Oibleagáidí Sochair Iarchurtha 86,266 87,362 72,757 74,902 65,689 

Taithí gnóthachain/(caillteanais) ar an 

Scéim  

Suim na nDliteanas 

 

2,788 

 

(12,686} 

 

(4,226) 

 

6,603 

 

(6,451) 

Céatadán de Dhliteanais Scéime -3.2% 14.5% -5.8% -8.8% 9.8% 

 
Tá an luacháil a úsáidtear do nochtadh FRS 102 bunaithe ar luacháil achtúireach amhail an 30 Meán 

Fómhair 2017 arna dhéanamh ag achtúire cáilithe agus inar glacadh san áireamh ceanglais an FRS 102 

d'fhonn dliteanais na scéime a mheas amhail an 30 Meán Fómhair 2017. 

 
Áirítear comhaltaí na scéime aonair sa dliteanas pinsean amhail an 30 Meán Fómhair 2017 ach níor 

glacadh san áireamh sna ríomhaireachtaí achtúireacha na teidlíochtaí éagsúla a bhaineann leis an scéim 

sin. 

 
Mar seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana:  

 

Bonn Tuisceana 
 

2017 
 

2016 

Ráta lascaine 1.10% 1.13% 

Bonn tuisceana i leith ardú tuarastail 2.30% 2.30% 

Bonn tuisceana i leith ardú pinsin 2.30% 2.30% 

Boilsciú Praghsanna 1.30% 1.30% 

 
Meán-ionchas saoil amach anseo de réir táblaí mortlaíochta a úsáideadh chun dliteanais pinsean a chinneadh:  

 
 

2017 2016 

Fir in aois 65 

Mná in aois 65 

21.2 

23.6 
21.2 

22.6 

2017 2016 

€000 €000 

3,787 4,153 
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17 ANAILÍS AR AIRGEAD TIRIM AGUS 
COMHLUACH IN AIRGEAD TIRIM 

 
Amhail an      

01/10/2016 

€000 

 
     Sreabhadh    Amhail an 

      Airgid         30/09/2017         

            €000            €000  

 

Airgead sa Bhanc agus ar Láimh   2,196 (899) 1,297  

  2,196 (899) 1,297  

 

 
18 TIOMANTAIS CHAIPITIL 

 
B'ionann na ceangaltais chaipitil amhail an 30 Meán Fómhair 2017 agus €Nil (2016: €Nil) 

 
 
 
 

19 TIOMANTAIS LÉASA 

 
Amhail an 30 Meán Fómhair, b'ionann íosmhéid íocaíochtaí léasa an Choláiste faoi léasanna oibríochta 
neamhincheallaithe agus iad seo a leanas: 

  
 Talamh agus       

foirgnimh 
 Eile   

2017 2016 2017 2016 

€000 €000 €000 €000  

Íosmhéid íocaíochtaí léasa dlite amach anseo:       

Tráth nach déanaí ná bliain amháin 

Tráth níos déanaí ná bliain amháin, ach tráth 
nach faide ná cúig bliana 

 31 65 77 84  

   

23 

 

54 

 

102 

 

165 

 

Tráth níos déanaí ná cúig bliana       

  54 119 179 249  

 
 
 
 

Tá áitreabh ar léas ag an gColáiste ar Shráid San Séamus, Baile Átha Cliath 8. Is léas ceithre bliana atá ann 

agus tá sé ceaptha dul in éag i mí Meithimh 2019. 

Bronnadh tréimhse saor ó chíos i mbliain a haon agus an chéad íocaíocht cíosa dlite i mbliain a dó.  

Rinneadh iomlán an tiomantais chíosa a aithint thar na tréimhse ceithre bliana. 

 
Tá fótachóipeálaithe agus ríomhairí ar léas ag an gColáiste chomh maith. Is tréimhse trí bliana atá i gceist le gach 

léas agus déantar iad a athnuachan nuair a théann siad in éag. 
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20 NOCHTUITHE ÁBHARTHA PÁIRTÍ 

 
Glacann an Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha nósanna imeachta i gcomhréir leis na treoirlínte atá eisithe 

ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ina gcumhdaítear leasanna pearsanta chomhal taí an 

Bhoird. I ngnáthchúrsaí gnó, is féidir leis an gColáiste Deontais a cheadú nó dul i mbun socruithe 

conarthacha eile le heintitis ina bhfuil comhaltaí Boird an Choláiste fostaithe nó ina bhfuil leas eile acu iontu. I 

gcásanna ina bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith i gceist, ní bhfaighidh comhaltaí Boird cáipéisíocht 

Boird ná ní bhíonn siad rannpháirteach sna pléití a bhaineann leis na hidirbhirt sin ná i láthair acu. Coinnítear 

clár maidir le gach cás den chineál sin agus tá fáil air ach é a iarraidh. 

 

21 DLITEANAIS THEAGMHASACHA 

 

Ní raibh aon dliteanais theagmhasacha ann amhail an 30 Meán Fómhair 2017. 

 
 

 
22 IMEACHTAÍ I nDIAIDH AN CLÁR A CHOMHARDÚ 

 

Ní raibh aon imeachtaí suntasacha ann ó dheireadh na bliana a bhféadfadh aon tionchar a bheith acu ar na 

ráitis airgeadais seo. 

 
 
 

23 SUIMEANNA ARNA nEISÍOC MAR GHNÍOMHAIRE  

 
2017 2016 

 €000 €000 

Deontais HEA a fuarthas 75 91 

Lúide: Ioncam riaracháin   (17) (12) 

 
Arna n-eisíoc le mic léinn 

58 79 

(SO) (48) 

Iarmhéid gan chaitheamh amhail an 30 Meán Fómhair 8 31 
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24 Ciorclán 13/2014 - Bainistíocht agus Cuntasacht Deontas ó Chistí Státchiste 

 
Deontaí Maoiniú Rialtais 

Roinn / Oifig 

Nótaí    Deontas 

Iarchurtha / 
(Dlite) 

Airgead 

Faighte 

Tógtha go 

Ioncam 

Deontas 

Iarchurtha / 
(Dlite 

   01/10/2016 2016/17 2016/17 30/09/2017 

   €000 €000 €000 €000 

Deontais 
Athfhillteach 

      

 

HEA (Athfhillteach) An Roinn Oideachais & (191) 6,638 (6,848) (401) 

Scileanna 

HEA (ESF An Roinn Oideachais & 25 115 (103} 37 

Míchumas / Cúnamh) Scileanna 

 

HEA (Nuálaíocht An Roinn Oideachais & 22 (22) 

Straitéiseach) Scileanna 

 
HEA (Forbairt An Roinn Oideachais & 50 50 

Braisle Scileanna 

 

HEA (Erasmus) An Roinn Oideachais & 70 116 (75) 111 

Scileanna 
 

4 (24) 6,869 (7,048} (203} 

 

Táillí Acadúla 

 
HEA 

 
 

 
An Roinn Oideachais 
& Scileanna 

 

 
3,726 (3,726} 

Tacaíocht 1,145 (1,145) 

Uilíoch 
An Roinn Oideachais & 
Scileanna 

Mac Léinn Éire 
 

3 4,871 (4,871) 

 

Taighde agus Eile 

 

Comhairle Ealaíon Roinn na nEalaíon, 11 68 (79) 

Oidhreacht, 

Regúnach, Gnóthaí 

Tuaithe agus 

Gaeltachta 
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24 Ciorclán 13/2014 - Bainistíocht agus Cuntasacht Deontas ó Chistí Státchiste (ar leanas) 
 

Maoiniú Rialtais 

Roinn / Oifig Nótaí           Deontas Airgead Tógtha go   Deontas

 Iarchurtha / (Dlite) Faighte Ioncam  Iarchurtha / (Dlite) 
Deontaí 

01/10/2016 2016/17 2016/17 30/09/2017 

€000 €000 €000 €000 

Digiteach An Roinn Oideachais & Scileanna (4) 4 

Stór Scileanna 

Éireann 

An Chomairle 

Oidhreachta Roinn na nEalaíon, 2 2 (4) 

Oidhreacht, 

Réigiúnach, Gnóthaí 

Tuaithe agus 

Gaeltachta 

Ubuntu An Roinn Gnóthaí 6 (6) 

Eachtracha & Trádála 

 
TFE Coimisiún na  96 96 

hEorpa 

 
TFE – Pelars          Coimisiún na  

                               hEorpa 54 (78) (24) 
 

In Public In  (10) 17 (10) (3) 

Particular 
Coimisiún na 

hEorpa 

    

Síl UCD An Roinn Oideachais & 3   3 

Maoiniú Scileanna     

Future Creators Mol Digiteach {39) 39 (27) (27) 

 Gníomhaireacht Forbartha     

Fiontar Roinn na Gnó (14) 129 (143) (28) 

Éireann   , Fiontar     

 agus Nuálaíocht     

 
Conairí Digiteacha (15) (11) (26) 

Erasmus+ 
An Roinn Oideachais & 

Scileanna 

Taighde na hÉireann 7 1 (8) 

Comhairle- 
An Roinn Oideachais & 

                              Scileanna  
Making Memory 
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    24 Ciorclán 13/2014 - Bainistíocht agus Cuntasacht Deontas ó Chistí Státchiste (ar leanas) 

 
 

 
 Maoiniú Rialtais 

Roinn / Oifig 

Deontaí Deontas 

 
 
Taighde na hÉireann 
Comhairle

 –  

Tacaíocht Phd 
An Roinn Oideachas & 
Scileanna   
               -                    1                 (1) 

 

Iomlán Taighde Státchiste & 4&5 91 263 (363) (9) 

Deontais Eile      

Iomlán na nDeontas Státchiste  67 12,003 (12,282) (212) 
 

 
 
 
 

25 Miondealú ar Thaisteal agus ar Chothú Nótaí    2017  2016  

     €000  €000 

Taistil Náisiúnta   33  32 

Taistil Idirnáisiúnta   17  (1) 

Cúnamh Mac Léinn & Eisíocaíocht sparánachta taistil   28  47 

Erasmus Íocaíochtaí mac léinn laistigh de Chostais Taistil   49  46 

Iomlán 8  127  124 

 

 
26 Miondealú ar Tháillí Comhairleoirí Seachtracha agus   

Comhairleoirí 

 
 

Nótaí 

  

 
2017 

 

 
2016 

 

      

       €000   €000  

Dlí   27  28 

Comhairleach Cánach agus Airgeadais   38  134 

Caidreamh Poiblí / Margaíocht   76  52 

Pinsean agus Acmhainní Daonna   231  83 

Seirbhísí Rochtana do Mhic Léinn, Comhairleoireacht & 
Leighis 

  163  126 

Eile   181  160 

Iomlán 8  716  583 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

Nótaí                 Deontas 

Iarchurtha / (Dlite 

Airgead 

Faighte 

Tógtha go 

Ioncam 

Deontas 

Iarchurtha/(Dlit
he) 

01/10/2016 2016/17 2016/17 30/09/2017 

€000 €000 €000 €000 

 1 (1)  
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27 Caiteachas Fáilteachais 
 

Nótaí 

 

2017 

 

2016 

      €000    €000  

Fáilteachas foirne   2  2 

Fáilteachas cliant   2  8 

Iomlán 8  4  10 
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28 CEADÚ NA RÁITEAS AIRGEADAIS 

 
 

Cheadaigh an Bord na ráitis airgeadais don bhliain dar críoch an 30 Meán Fómhair 2017 ag cruinniú dá chuid an 14 

Nollag 2018. 


